
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 นาง ลักษมี ธงยศ

2 นางสาว กชกร ย่างกุ้ง

3 นางสาว กนกพร ใจศิริ

4 นางสาว กนกแพรว ผาลอด

5 นางสาว กัญจนพร วฒันจินดารัตน์

6 นางสาว กัญญาณัฐ ก าจร

7 นางสาว กันต์ฤทยั นาคถาวร

8 นางสาว กิ่งกมล เรืองสวสัด์ิ

9 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ

10 นางสาว กุลนันท์ มั่นคง

11 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม

12 นางสาว จันนิราภรณ์ วนัทาพรหม

13 นางสาว ฉัตรลดา หงษว์ลัิย

14 นางสาว ชฎาธร อิสระโกศล

15 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง

16 นางสาว โซไลดา มะหมัด

17 นางสาว ณัฐณิชา มังสระคู

18 นางสาว ณิชาภา บา้งต ารวจ

19 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม

20 นางสาว ทพิยมนตร์ เปาปา่

21 นางสาว ทพิาพร ใจงาม

22 นางสาว นัจญมีย์ ทพิทอง

23 นางสาว นาดียา สาและ

24 นางสาว นุสบา สะมะแอ

25 นางสาว นุสรา สะมะแอ

26 นางสาว นุสฮูดา ปฏญิญานุสรณ์

27 นางสาว นูรฮาณีฟาร์ ตันยีนาย

28 นางสาว ประทมุรัตน์ บรีุเพยี

29 นางสาว เปรมฤทยั พาพล

30 นางสาว พงศ์สุนันท์ สุพงศ์

รายชื่อผู้ที่สามารถช าระเงนิค่าธรรมเนียม

วิชาการนวดไทย

เพ่ือสิทธิเข้าสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ขั้นตอนที่ 3  ครัง้ที2่/2561
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31 นางสาว พรนภา พอ่ศรีชา

32 นางสาว พรพมิล เมธนีุกูล

33 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์

34 นางสาว พชัราภรณ์ จ าปาบรีุ

35 นางสาว พชัรี เดือยพมิพ์

36 นางสาว พาดีละห์ สะอิ

37 นางสาว เพญ็จันทร์ ขาวจันทร์คง

38 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร

39 นางสาว ไพลิน บคูะธรรม

40 นางสาว ฟคัรียะห์ อูมาร์

41 นางสาว ฟาตีมะห์ หะยีเจะแว

42 นางสาว ภทัราพร ลาภรัตน์

43 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์

44 นางสาว มัลลิกา ไชยบญุ

45 นางสาว มุขสุดา ค าแดง

46 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม

47 นางสาว รอกีเย๊าะ สาแม

48 นางสาว รอยมี่ อ้าสะกะละ

49 นางสาว รุ่งทวิา โททสัสา

50 นางสาว เรือนขวญั ชนะพาล

51 นางสาว ล่ันทม พรรษา

52 นางสาว วนัสนันท์ นกดา

53 นางสาว วรรณีญา จุลทองไสย

54 นางสาว แววตา บุ้งทอง

55 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร

56 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก

57 นางสาว ศุภสิริ จันกิ่งทอง

58 นางสาว สารีปะ๊ เจะฮะ

59 นางสาว สิริกุล ศรีสมบรูณ์

60 นางสาว สิรินดา รอดชุม
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61 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ

62 นางสาว สุชานารถ วนิทะไชย

63 นางสาว สุดาทพิย์ เบญมาตย์

64 นางสาว สุนิตตา ตะวนัธรงค์

65 นางสาว สุวนันท์ จันยะ

66 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย

67 นางสาว อนันตญา จันแดง

68 นางสาว อพชิญา แซ่อึ้ง

69 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง

70 นางสาว อรวรรณ บญุทวี

71 นางสาว อลิศา เลิศวฒันนนท์

72 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวงั

73 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ

74 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบตัร

75 นางสาว อิควาณีญา มามุ

76 นางสาว อุไร หมัดอาดัม

77 นาย กฤษดา ขุนล่ า

78 นาย คณิตกรณ์ บญุอาจ

79 นาย ณรงค์วชิญ์ ค ารังษี

80 นาย เดชณรงค์ ชัยมูล

81 นาย ถวลัย์ ฤกษง์าม

82 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์

83 นาย ธนวฒัน์ แสงสุนานนท์

84 นาย นิชากร จันทร์เสนา

85 นาย ปองพล สืบพงษ์

86 นาย พงษศิ์ริชัย พรหมสุวรรณ์

87 นาย พรหมพทิกัษ์ โกศัลวฒัน์

88 นาย พนัธวชั แง่ไชย

89 นาย พทิกัษช์น บญุสินชัย

90 นาย พรีากร อัคพนิ
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91 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ

92 นาย ระวี พวงนุ่น

93 นาย วชิิต ต๋าค า

94 นาย ศุภกร แนมพลกรัง

95 นาย ศุภกิตต์ เมธารัตนกร

96 นาย สรวศิ เกษรมาศ

97 นาย สราวฒิุ นิลพรมมา

98 นาย สหรัฐ สิงหช์ู

99 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์

100 นาย อรัญ ผิวเรือง

101 นาย อับดุลเลาะห์ ยศนุ้ย

102 นาย อิมรอน หมะประสิทธิ์

103 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ
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