
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

1 นาง พรทพิย์ บญุสร้าง

2 นาง วริีศรา อรุณพนัธ์

3 นาง ศิริกุล ด ารงมณี

4 นางสาว กนกวรรณ เริงจักร์

5 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา

6 นางสาว กมลทพิย์ ซ้ายมี

7 นางสาว กรรณิกา อุ่นทรัพย์

8 นางสาว กัญญามาส อมฤกษ์

9 นางสาว กันติชา สุริสัย

10 นางสาว กาญจนาภา ติชาวนั

11 นางสาว กิตติยา แถวไธสง

12 นางสาว กีรติยา ลิปวิฒันาการ

13 นางสาว เกตวดี มีเต็ม

14 นางสาว ขนิษฐา นามปญัญา

15 นางสาว ขนิษฐา บญุทอง

16 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา

17 นางสาว จรัสพร ดิดสาคร

18 นางสาว จิรายุ พระไกร

19 นางสาว จุฑาทพิย์ ขันแก้ว

20 นางสาว จุฑาทพิย์ เรียมแสน

21 นางสาว จุฑาทพิย์ วลิามาศ

22 นางสาว จุฑาพร นวบญุ

23 นางสาว จุฑามาศ แก้วภเูม็ง

24 นางสาว จุฑามาศ ทพิย์โภชน์

25 นางสาว จุฑามาศ ราชกิจ

26 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม

27 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ

28 นางสาว ฉัตรลดา วงษศิ์ริ

29 นางสาว โฉมปราถนา กันยสินธิ์

30 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ

31 นางสาว ชมพลอย อินทร์ทอง

รายชื่อผู้ที่สามารถสมัครสอบและช าระเงนิค่าธรรมเนียม

วิชาการนวดไทย

เพ่ือสิทธิเข้าสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ขั้นตอนที่ 3  ครัง้ที2่/2561
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32 นางสาว ชไมพร แก้วพลิา

33 นางสาว ชุติมา บญุทะมา

34 นางสาว ซาลวาณี และเถาะ

35 นางสาว ฐิติพร จิตวฒันตระกูล

36 นางสาว ณัฏฐ์ชญาดา วสุวรพงศ์

37 นางสาว ณัฐมน สอนชุ่มเสียง

38 นางสาว ทพิย์ธราธาร บญุเถิง

39 นางสาว ธรรมมนัสษพร อภโิชติศาสตร์

40 นางสาว ธญัยพร สดสุข

41 นางสาว ธดิารัตน์ แซ่อื้อ

42 นางสาว นภสัสร บวัมาศ

43 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก

44 นางสาว นาดีน เด็ง

45 นางสาว นิภาพร ไทยพฒันกิจ

46 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล

47 นางสาว นิศามณี หนิจันทร์

48 นางสาว นิศารัตน์ เลาวกุล

49 นางสาว นิสารัตน์ รักษา

50 นางสาว นุชนภา ขุนทอง

51 นางสาว นุชนารถ ภผูา

52 นางสาว นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ

53 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ

54 นางสาว นูรฮานันท์ ตาปู

55 นางสาว โนร์ฟาดีละห์ เจ๊ะแว

56 นางสาว เบญจมาศ สันทดั

57 นางสาว ปนัดดา ตรีรัตนไพบลูย์

58 นางสาว ประภาสิริ ปนิะวรรณา

59 นางสาว ปรางทอง นนทะการ

60 นางสาว ปาริชาต คงเต็ม

61 นางสาว ปยิะนันต์ ฝาชัยภมูิ

62 นางสาว ปณุญาพร ธรีานุรักษ์
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63 นางสาว ปณุยนุช จารุวสุพนัธุ์

64 นางสาว ผกาวรรณ บญุร่วม

65 นางสาว พรรณทกิา สุรสอน

66 นางสาว พรรณิกา กาละวงค์

67 นางสาว พลอยธากาญจน์ สงเคราะหธ์รรม

68 นางสาว พวงผกา ไชยสุข

69 นางสาว พชัชา คารสี

70 นางสาว พมิพใ์จ มโนทพิย์เจริญ

71 นางสาว พมิฤดี หลักค า

72 นางสาว พมิลพรรณ มัสยามาตย์

73 นางสาว เพชรลดา สะอาด

74 นางสาว เพญ็นภา เสือแสนสิบ

75 นางสาว ภรณ์ชนก วรชัย

76 นางสาว ภทัราภรณ์ กิ้งเงิน

77 นางสาว มณีรัตน์ แสนแก้ว

78 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช

79 นางสาว มาริสา เนืองสุบาล

80 นางสาว มาลินี มาน้อย

81 นางสาว มูรนี ดูมอ

82 นางสาว ยุพนิ บญุพา

83 นางสาว รัญญารินทร์ ศรรัตน์

84 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์

85 นางสาว รัศมี ปสัพล

86 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี

87 นางสาว ลลิตา แพงจันทร์

88 นางสาว ลุนิดา พนัธก์ง

89 นางสาว วนิดา ปนัต๊ะ

90 นางสาว วรรณศิริ ศรีชัยชิต

91 นางสาว วาสนา ส าหนาว

92 นางสาว วาสนา หลงชิน

93 นางสาว วาสินี ธานีมาศ
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94 นางสาว ศินีนาฏ สระทองค า

95 นางสาว ศิมาภรณ์ อ้อค า

96 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์

97 นางสาว ศิรินธา เมืองโพธิ์

98 นางสาว ศิริพร ศรีดา

99 นางสาว ศิริลักษณ์ วชิุมา

100 นางสาว ศิริวรรณ ล้วนโสม

101 นางสาว สมฤทยั พรรณรัตน์

102 นางสาว สรัญญา คุ้มไพฑูรย์

103 นางสาว สายฝน สกุลผอม

104 นางสาว สินีนาถ รวยอารี

105 นางสาว สิรินัฐตา บญุพนัธ์

106 นางสาว สุกัญญา นวลสะอาด

107 นางสาว สุกัญญา พดุเผือก

108 นางสาว สุจิตรา โตะพา

109 นางสาว สุทธฉิันท์ ศรีเวยีงธวชั

110 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

111 นางสาว สุนันทา ครองบญุ

112 นางสาว สุนิสา เกื้อชาติ

113 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง

114 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า

115 นางสาว แสงดาว สนมศรี

116 นางสาว หนึ่งนภา ปอสูงเนิน

117 นางสาว อภญิญา ไชยค า

118 นางสาว อลิสา ภจู าเนียร

119 นางสาว อัจฉรา แก้วค าจันทร์

120 นางสาว อัญรัตน์ วงษป์ระเสริฐ

121 นางสาว อาฑิตา ลักษณะนุวงศ์

122 นางสาว อาริษา ศรีราช

123 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพิ่ม

124 นางสาว ฮายาตี มะดือเร๊ะ
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125 นางสาว ฮูดา มาหะมะ

126 นาง อุไรวรรณ แทง่ทอง

127 นาย จักรกฤษณ์ สุรสอน

128 นาย ฉายา จิณแพทย์

129 นาย ชาญชัย ขันเงิน

130 นาย ณัฐชา พรมมี

131 นาย เดชวทิย์ มาอินทร์

132 นาย ธนวนัต์ อึ้งตระกูล

133 นาย ธนัฐธญั มิจนทรัพย์

134 นาย ธรีะพงษ์ หอมบรรเทงิ

135 นาย นรินทร์ คงดี

136 นาย นลพทัธ์ รัศมี

137 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช

138 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์

139 นาย พชร ไตรคุ้มพนัธุ์

140 นาย พทัยา ปานสุวรรณ

141 นาย มีชัย มากบ ารุง

142 นาย ศักดา ช้างนิล

143 นาย ศุภชัย พมิพานนท์

144 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ

145 นาย สิทธพินัธ์ ลออเสถียรกุล

146 นาย สิรภพ สุบงกช

147 นาย สุจิตร ศรีดาพล

148 นาย สุพฒัน์ กาลพนันิตย์

149 นาย อนันต์ ชุมปา

150 นาย อับดุลเราะหม์าน หะยีดือเระ

151 นาย อัมรินทร์ กุลบญุญา

152 นาย อาธปิ อรัญสาร

153 นาย อานนท์ ค าชนะ

154 นาย อิสระ เข็มพดุซา

155 นาย อิสรา ผิวนิ่ม
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156 นาย เอกกฤษ จันทร์โต

157 นาย ฮัมบาลี มะเด็ง
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