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ล าดับที่

๑ นางสาว กมลรัตน์ รัตนพฤกษ์

๒ นาย อภสิิทธิ์ กองมี

๓ นางสาว ณัฐสุดา แกว้ร่มวัน

๔ นาย นันทวัฒน์ จิตรา

๕ นางสาว พาตีเมาะห์ ยูซบเซียม

๖ นางสาว โซเฟีย วันสุไลมาน

๗ นางสาว ซูฮัยนี ดีวาเด

๘ นางสาว ฟารีดา หะหนัง

๙ นางสาว สุนิตา นพวงค์

๑๐ นางสาว กนกวรรณ ภกัดีฉนวน

๑๑ นางสาว กนัต์สุดา ปิ่นทองค า

๑๒ นางสาว สุธิดา ย่องเซ่ง

๑๓ นางสาว พรฑิตา จรสุวรรณ

๑๔ นางสาว วิชญาพร เสือล่อง

๑๕ นางสาว อญัชิสา แซ่ล่ิม

๑๖ นางสาว ดรุณี สุขเกล้ียง

๑๗ นางสาว สุกญัญา ประเสริฐ

๑๘ นางสาว จุฑารัตน์ นวลนุ่ม

๑๙ นางสาว อภญิญา อร่ามเรือง

๒๐ นางสาว เมธาวี เทพก าเนิด

๒๑ นางสาว จิดาภา ทองออ่น

๒๒ นางสาว สุณิสา เร่งรัด

๒๓ นางสาว สุภาวดี แสงสุข

ระหว่างวันที ่30-31 กรกฎาคมและวันที ่1 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 91 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว อมรรัตน์ ไหมจุ้ย

๒๕ นางสาว สวรินทร์ ชายเขียว

๒๖ นางสาว นุรฮูดา หมะอะ

๒๗ นางสาว นริสรา หมีทอง

๒๘ นางสาว สุธัญญา ทะนะมาศ

๒๙ นางสาว นูรีดา มูเกม็

๓๐ นาย อดุมศักด์ิ มากแกว้

๓๑ นางสาว สิริยากร ธรรมจง

๓๒ นางสาว นุชรดี กิ้มเส้ง

๓๓ นางสาว ธนาภรณ์ เพิ่มเขตรกจิ

๓๔ นางสาว นรีรัตน์ คงหวัง

๓๕ นางสาว นภสักร บวัมา

๓๖ นางสาว สิรินญา คงทอง

๓๗ นาย อาสมาวี มูซอ

๓๘ นาย คงศักด์ิ ปฏญิาณสัจ

๓๙ นางสาว เมติกานต์ หละต า

๔๐ นางสาว มณีนุช โฟฉิว

๔๑ นางสาว กลุธิดา เต็งรัง

๔๒ นางสาว หทยัชนก ทองเพ็ง

๔๓ นางสาว เสาวลักษณ์ ตราชู

๔๔ นางสาว ณัฐธิดา พุทธกลู

๔๕ นางสาว นันทญา บญุจันทร์

๔๖ นางสาว ยุสรอ ตาเดอนิ
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๔๗ นาย ณัฐนันท์ ใหมจุ้ย

๔๘ นางสาว สุทธิดา ส่งศรีจันทร์

๔๙ นางสาว พัชรินทร์ แกว้กอง

๕๐ นางสาว อสุนี ดอเล๊าะ

๕๑ นางสาว สาวิตรี ด าด้วงโรม

๕๒ นางสาว รณิตตา คงขาว

๕๓ นางสาว อภสัชา เครือแกว้

๕๔ นางสาว พัชรพร จันค า

๕๕ นางสาว กลุกนิตย์ ทองมาก

๕๖ นางสาว ญาสุกาญจน์ ฤทธิรั์ตน์

๕๗ นางสาว อามีนา ยืองอ

๕๘ นางสาว พลอยไพลิน ละอองสม

๕๙ นางสาว เปมิกา ค าเงิน

๖๐ นางสาว สิริกาญจน์ แกว้สามสี

๖๑ นางสาว สุธามาส ค าทอง

๖๒ นางสาว ปรียานุช โต๊ะสอดี 

๖๓ นางสาว อรอมุา เครือแกว้

๖๔ นางสาว รมิดา ชูศักด์ิตระกลูชัย

๖๕ นางสาว ปรัชลี จิตแฉล้ม

๖๖ นางสาว ณัฐธิชา แกว้ผลึก

๖๗ นางสาว ศรันญา นักการรอง

๖๘ นางสาว ชนกสุดา คงสง

๖๙ นางสาว กฤษณา นวลแกว้
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๗๐ นางสาว ชุติมา เดชคุ้ม

๗๑ นางสาว กติติญา ทองสุข

๗๒ นางสาว ฐิตามน ด้วงเล่ือง

๗๓ นางสาว สุภาพร ศรีสุวรรณ

๗๔ นางสาว ปณิตา ขวัญแกว้

๗๕ นางสาว กรกานต์ ยังชู

๗๖ นางสาว พิชญาภา สงศรี

๗๗ นางสาว เกวลินทร์ บวัทองผุด

๗๘ นางสาว อสิริญา คงศรี

๗๙ นางสาว ชลภทัร์  สินศักด์ิศรี

๘๐ นางสาว ซือราดา ยูโซ๊ะ

๘๑ นางสาว ชนากานต์  ธรรมธินโน

๘๒ นางสาว วณิชยา อุ่นนุช

๘๓ นางสาว กรรณิการ์ ชัยเพ็ชร

๘๔ นางสาว มณีลาภ รัตนสิทธิ์

๘๕ นางสาว รัตนา หมุดหวัน

๘๖ นาย ทวินพงษ์ วิมลทรง

๘๗ นางสาว ปวีณา ทองขาว

๘๘ นางสาว สุธีธิดา เรือนแกว้

๘๙ นางสาว นัตธิกา ทองปาน

๙๐ นาย ปรัชญา จันทระ

๙๑ นาย พัสสน โฆษะโก










