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ล าดับที่

๑ นางสาว กนกพร เพช็รมณี

๒ นางสาว กนิษฐา บุญส่ง

๓ นางสาว กรรณิการ์ สินธุพาชี

๔ นางสาว กรรณิตา เดชคงแก้ว

๕ นางสาว กัญญารัตน์ ชัยสวัสด์ิ

๖ นางสาว กาญจนา สังขพนัธ์ุ

๗ นางสาว กาญจนาภรณ์ ชุมทอง

๘ นางสาว การ์ดกมล เทพเสาร์

๙ นางสาว กิตติมา ศักด์ิวิเวก

๑๐ นางสาว จิราภรณ์ ค าทอง

๑๑ นางสาว จุฑาทิพย์ ปานแก้ว

๑๒ นางสาว จุฬาลักษณ์ นวลละออง

๑๓ นางสาว จุฬาลักษณ์ นิลพฒัน์

๑๔ นางสาว ฉวีวรรณ รอยะ

๑๕ นางสาว ชลธิชา ปานรัตน์

๑๖ นางสาว ชลลดา หนูเอียด

๑๗ นางสาว ฐิติชยา ทองขจร

๑๘ นางสาว ฐิตินันท์ มังกร

๑๙ นางสาว ฐิติวรดา ธุระพฒัน์

๒๐ นางสาว ณภัทร เทพพลูผล

๒๑ นางสาว ดรุณี หมืน่แก้ว

๒๒ นางสาว ธนภรณ์ ทองใหญ่

๒๓ นางสาว ธัญญ่า วีระกุล

๒๔ นางสาว ธิดารัตน์ ถ้วยทอง

ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 99 ราย

ช่ือ - สกุล
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๒๕ นางสาว นันธ์ชนัน บัวดาน

๒๖ นางสาว นิศารัตน์ ธรรมพพิฒัน์

๒๗ นางสาว นุชนาฎ เจริญบุญ

๒๘ นางสาว บุศรัตน์ ใจหา้ว

๒๙ นางสาว ประนัฏฏา สุขจิต

๓๐ นางสาว ปิยะรัตน์ ช่วยสร้าง

๓๑ นางสาว ปิยาภรณ์ โยธารักษ์

๓๒ นางสาว พรรณี ดวงแก้ว

๓๓ นางสาว พรลภัส ศิริพงศ์

๓๔ นางสาว พชัริดา สุขสาร

๓๕ นางสาว พาซีหย๊ะ ดือราแม็ง

๓๖ นางสาว พาดีละห์ ยุโสะ

๓๗ นางสาว พาวิดา ช่อดอก

๓๘ นางสาว ภณิดา นิม่โอ่

๓๙ นางสาว ภัสธิรา หนูนุย้

๔๐ นางสาว ภาวิตา กิตติประภานันท์

๔๑ นางสาว รพพีรรณ นมรักษ์

๔๒ นางสาว รัญชิดา บุญพนัธ์

๔๓ นางสาว รัสรินทร์ รุ่งนิธิวรวิทย์

๔๔ นางสาว รายา ตันติเศรณี

๔๕ นางสาว รุ่งนภา โชติโย

๔๖ นางสาว ลัทธวรรณ สุวรรณโณ

๔๗ นางสาว วรรณดี สะดี

๔๘ นาย วรินทร์ นามสนธ์ิ
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๔๙ นางสาว วิชญาดา บุญให้

๕๐ นางสาว ศิโรรส รักนุย้

๕๑ นางสาว ศันศนีย์ รู้รอบ

๕๒ นางสาว ศิรินทรา โชคมาก

๕๓ นางสาว ศุภวรรณ ขลิกค า

๕๔ นางสาว สกาวใจ สุขสวัสด์ิ

๕๕ นางสาว สมรลักษณ์ ค าภิกิตร์

๕๖ นางสาว สโรชา จันทร์ธีระวัฒน์

๕๗ นางสาว สุชาดา ชูมาก

๕๘ นางสาว สุธารัตน์ อันตะระเสน

๕๙ นางสาว สุธิดา แก้วด า

๖๐ นางสาว สุปวีณ์ วัฒน์หนู

๖๑ นางสาว สุพรรษา สุระกุล

๖๒ นางสาว สุรีรัตน์ ประสพมิตร

๖๓ นางสาว แสงจันทร์ บุญงาม

๖๔ นางสาว โสรญา พทุธา

๖๕ นางสาว อรยา เพช็รถาวร

๖๖ นางสาว อรวรา ทองงาม

๖๗ นางสาว อังคณา อนันต์

๖๘ นางสาว อัจฉราภรณ์ จุฑามาตย์

๖๙ นางสาว อารีน่า หลานหาด

๗๐ นางสาว อินทิรา เพง็จันทร์

๗๑ นางสาว อุไรรัตน์ สุขคร

๗๒ นางสาว สุชาวดี ศรีสมบัติ
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๗๓ นางสาว ธิดารัตน์ โหมดสง่า

๗๔ นางสาว อรัญญา พนูพนัง

๗๕ นางสาว มลธิรา หิน้ทอง

๗๖ นางสาว ทิชากร เกิดทิพย์

๗๗ นางสาว อารีต้า ซามัน

๗๘ นางสาว นันทิมา หวังขะเด่

๗๙ นางสาว ฮาลีเม๊าะ มะแสะ

๘๐ นางสาว นูรีซัล หมะแหละ

๘๑ นางสาว มุสลีฮา หะยีบากา

๘๒ นางสาว ศิราณีย์ นาคนุย้

๘๓ นางสาว อัสรีย์นา หะยีหวัง

๘๔ นางสาว เปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง

๘๕ นางสาว ซูไฮลา เจะเตะ

๘๖ นางสาว นฤมล ก้งช่าย

๘๗ นางสาว สุไหลา มามะ

๘๘ นางสาว ปิยะภัทร ศิริบูรณ์

๘๙ นางสาว เยาวลักษณ์ คงทะเล

๙๐ นางสาว อังคณา เสริมจิตต์

๙๑ นางสาว ธฤดี นวลละออง

๙๒ นางสาว อินทิรา คงชู

๙๓ นางสาว นุชพนัท์ ขุนชิต

๙๔ นางสาว ศิรดา เสาร์ประดิษฐ์

๙๕ นางสาว สุพตัรา หนูโนต

๙๖ นางสาว สุปรียา เกษโกวิท
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๙๗ นางสาว กิตติมา เสียงหวาน

๙๘ นางสาว รุ่งธินี จิตต์เพง่

๙๙ นางสาว อาทิตยา จันทร์แดง












