
 

รายช่ือคนที่ท าหนังสือเดินทาง (สัญจรยะโฮร์ 17/06/22) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 นางเสาแก้ว ลอ 

2 นางสาวนิตยา จันทร์งาม 

3 นางสาวจินดาพร ขันธลักณ์ 

4 นางชอน ลี 

5 นางสุภาภรณ์ พัฒนพวงพันธ์ 

6 นางสาวสวนีย์ เพชรไทย 

7 นายณรงค์ เครือวัลย์ 

8 นางสาวจิราพร วงศ์วัชระ 

9 นางสาวพนาวรรณ แซ่เจอว 

10 นางศรีไพร ติวงค์ 

11 นางดวงดาว อ้ัง 

12 นางสาวสุภาพร แอยอ 

13 นางชนิตา ลี 

14 นางจันทร์ทา ซอย ซอว์ 

15 นางกรกนก พรมดวงษี 

16 นางกฤติยาธรณ์ กันอ่อง 

17 นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ส าราญ 

18 นางสาวกาญจนา แอยอ 

19 นางสาวรุ่งอมร สาหินกอง 

20 นางสาวอีฟูง แซ่ย่าง 

21 นางวันดี มูลทอง 

22 นางสาวบังอร ยุทธโยธิน 

23 นางสาวอติกานต์ กาศสกุล 

24 นางสาวมาริสา ศรีประเสริฐ 



25 นางต่อมแก้ว ลี 

26 นางสาวนิภา ถาพิมพ์ 

27 นางวาสนา ชอง 

28 นางอรพิน ลี 

29 นางสาวกิตติมา ชั่งเกียรติ 

30 นางสาววรนันท์ เหนือเกษ 

31 นางสาวกงศรี ชาวหงษา 

32 นางเพ็ญพร หน่อน้อย 

33 นางสาวจุทามาศ สิทธิ 

34 นางสาวญาณิศร แซ่ชู 

35 นางสาวชมินตรา ศิริภูโรจ 

36 นางแก้วกัลยา สุภาธนศักดิ์ 

37 นายศุภภกร อุปมนต์ 

38 นางสาวปาลิตา อินทร์พรหม 

39 นายสุรพงษ์ เทพเจริญ 

40 นางสาวยาร้อด๊ะ สกนธวัฒน์ 

41 นายเจ๊ะสุกานดา เจะอาแซ 

42 นายอารีฟ มะยิ 

43 นางสาวนงค์ คิดดี 

44 นางสาวสุภาวิดา ปิงวัง 

45 นางสาวฮัซวานี เจะเตะ 

46 นายซูปรียา สรี 

47 นายนัสรี บินบราเฮ็ม 

48 นางสาวสมศรี ดวงแก้ว 

49 นางสาวสายใจ แดงโทน 

50 นางสาวอนงค์ หรสิทธิ 

51 นางสาวศุภภลักษณ์ แดงเกตุ 



52 นางจัน พรมสุข 

53 นางสาวศิริพร เยส่อกู่ 

54 นางสาวสุนิศา จินดาธรรม 

55 นางสาวปัทมพร ทวยลี 

56 นางสาวปราณี ทับทิมแสน 

57 นางสาวชลธิชา บวัอินทร 

58 นางสาวศศิณัฏฐ์ แผ่นทอง 

59 นางสาวนิตยา อ่ิมสมบูรณ์ 

60 นางสาววิรัลพัชร กุละนาม 

61 นางสาวฤทัย ศรีวิชัย 

    

รายช่ือคนที่ท าหนังสือเดินทาง (สัญจรยะโฮร์ 18/06/22) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวต๋าเหมย แซ่ลี้ 

2 นางสาวศิริรัตน์ เจือจารย์ 

3 นางนิตยา ข่ายสุวรรณ์ 

4 นางอนุรักษ์ ทองไทย 

5 นางรุ่งรัชนี อินบัญชา 

6 นางสาวกนกลดา นวลศรี 

7 นางยุภาภร แซ่ซาน 

8 นางสาวปิยวดี ปามา 

9 นางสาวลัดดาวรรณ หมื่อและ 

10 นางสาวอรัญญา แซ่เจิ้ง 

11 นางปริษา รัชตะธนโชค 

12 นางสาวสุภาพร สามแปง 

13 นางเกรียง วอง 

14 นางสาวรวีวรรณ ธรรมจัย 



15 นางสาวอาทริยา เจริญสุข 

16 นางสาวธัญญักษณ์ แซ่เฉียน 

17 เด็กชายเนวิน โกล์ 

18 นางจันทร์เพ็ญ ล๊อค 

19 นางสาวสมาพร ไหมทอง 

20 นางสาวณฐกร แพงโท 

21 นางปนิตา บ้านเป้า 

22 นางสาวฉัตรนภา เตจ๊ะ 

23 นางทวินันท์ เลา 

24 นางสาวสุวรรณ์ เก้าด่านจาก 

25 นางสาวชลกาญจน์ ธิใหล 

26 นางปาริชาติ แก้วค า 

27 นางฟองจันทร์ อ๊ึง 

28 นางกรรณิการ์ นางแล 

29 นางแสงเอ้ย ค าเขียว 

30 นางทองสุข โคร์ 

31 นางมณีรัตน์โล 

32 นางสาวกุลธิดา สุวรรณรัต 

33 นายฮีซัม มูซอ 

34 นายสาแมง ปูลา 

35 นายอับดุลบาซีร มาลินี 

36 นางสาวสุริยา มะดีเร๊ะ 

37 นางศรีนวล สมจิต 

38 นางสาวจุฑาทิพย์ ถาไวย์ 

39 นางสาวสุภิคสร เมืองศรี 

40 นางสาวศศิประภา แซ่เฉิ่น 

41 นางสาวเสาร์แก้ว มุ่งตรง 



42 นางฟองจันทร์ แซ่เซ็ง 

43 นางประทุม แซ่วอง 

44 นางสาวศิริพร ร้องขันแก้ว 

45 นางสาวลาวัลย์ จอมค า 

46 นางสาวพิศมัย ชุมผล 

47 นางสาวนันทิกานต์ แฉล้มไธสง 

48 นางสาวพิชชาภา เพชรรัตน์ 

49 นางสาวชัญญา สุฤทธิ์ 

50 นางณดาพัณ ปัง 

51 นางสาวจารุวรรณ ด ารง 

52 นางฉันทนา จิว 

53 นางสาวล าภู ประทารมย์ 

54 นางนวรัตน์ โหล ่

55 นางสาวกาญจนา ยืนนาน 

56 เด็กชายศรัณยภัทร พินิจ 

57 เด็กหญิงบุญญฉัตร พินิจ 

58 นางสาวสุดฤทัย มณีน้อย 

59 นางสาวสายธาร ขวัญเยือ 

60 นางสาวพัชรียา ธรรมขันทา 

61 นางสาวพจนีย์ ครุฑตัน 

62 นางสาวอัญชลี เติมศรี 

63 นางสาวนิติยา โครตชมภู 

64 เด็กหญิงเรซส์ เต 

    

รายช่ือคนที่ท าหนังสือเดินทาง (สัญจรยะโฮร์ 19/06/22) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวจุฑามณี อินทอง 



2 นายวิชาญ อินทร์ประเสริฐ 

3 นางค าผง เกี้ยว 

4 นางสาวพิมล สร้างมาต 

5 นางสาวสมจารี วัฒนลออสมบุญ 

6 นายยี ฮอง ลี 

7 นางอาจุง แซะตุ 

8 นางยุพา จันทร์กอง 

9 นางสาวสงวน เสมอใจ 

10 นางดวงสุดา มูลเมือง 

11 นางสาวนิทัศลา เชื้อนกขุ้ม 

12 นางสาวบูซือ มาเยอะ 

13 นางสาวน้ าทิพย์ ทองอ่อน 

14 นางสุกัญญา เรืองเสนา 

15 นางสาวเบญจมาศ สียางนอก 

16 นางสาวนันทิดา ประจิต 

17 นางสมรวล ท านองดี 

18 นางดวงธิดา วอง 

19 นางสาวขนิษฐา วงศ์เทียน 

20 นางสาวนิภาพร จะลา 

21 นางสาวปภาดา ใจกาศ 

22 นางสาวพจมาน พานทอง 

23 นายแวอูเซ็ง อาเย๊าะแซ 

24 นางจินตนา ก๊อก 

25 นางนภา ลก 

26 นางสาววิไลพร เกียรติวิไล 

27 นางสาววันเพ็ญ โครตสิม 

28 นางสาวสายจิตต์ ล าพาย 



29 นางสาวขวัญจิต จุมปูฟู 

30 นางสาวแก่นใจ วู 

31 นายวัชรินทร์ แสนซิว 

32 นางสาวแสงทิพย์ ล าดับ 
 


