
ล าดับที่

1 นางสาว กัญญารัตน์ คงบวั

2 นาง นิภา เล้นล้ิน

3 นางสาว ปยิวรรณ เสนทอง

4 นางสาว สลริน กองสมัคร

5 นางสาว สุวรรณี วิฑูรานนท์

6 นางสาว ภัทราวดี สกุลเจ้า

7 นางสาว ชุติมา นิรมลพานิช

8 นางสาว นุตทชา ศรีสุนทร

9 นาย วิชพล ฉัตรวิริยะเจริญ

10 นาย ณรงค์ธรรม ปั้นเงิน

11 นาย ศุภกิตต์ิ พิสิษฐ์ไพบลูย์

12 นางสาว ศิริธรรม ชูแก้ว

13 นาย ปวุต กานต์ปริยวาที

14 นางสาว พัสวรรณ ภิญญรัตน์

15 นางสาว นฤมล พูนไพบลูย์โรจน์

16 นาย วินัย จิตตปาลกุล

17 นาง ชวัลลักษน์ ลายสวัสดิกุล

18 นาย นพสณฑ์ อัศวมานะศักด์ิ

19 นาง ขวัญชนก ธนวิชชบรูณ์

20 นางสาว ศุภลักษณ์ ฝ่นเรือง

21 นางสาว ณัฏฐณิชชา ชูแช่ม

22 นางสาว จิตเกษม บณัฑุธรรม

23 นาง น้้าผ้ึง โคปาลู

24 นางสาว วิภาวี คงสมุทร

25 นาง ชัญญานุช เรืองขจร

26 นางสาว อรนิภา บญุศรี

27 นางสาว จันสุภัค อุดมสิริรัตนกุล

28 นางสาว วรรณภา ประทมุ

29 นางสาว ธัญญพัทธ์ ศรีธวัช ณ อยุธยา

30 นางสาว ดาวดล รัมมะพล

31 นางสาว อนงค์ อนันต์นาคินทร์

32 นางสาว วรรณี วรวัฒนชัย

33 นาย พิศาล จันทฤทธิรัศมี

34 นาย กิตติ สุตันติวณิชย์กุล

35 นางสาว วีรวรรณ เลิศวรธรรม

36 นางสาว ณัฐฐิฐา สุขทอง

37 นาง ชณัฐดา ปานนุ่ม

38 นาย วรพงษ์ จุลเพชร

39 นางสาว พาฝัน จุลพันธ์ุ

40 นางสาว วชิรา รุทระวณิช

41 นางสาว อรจิรา บญุมาเรือง

42 นางสาว สุณัฐชา พริกอ่อน

43 นางสาว ศิรินทรา อนุศรี

44 นาง วรรณา สุขพึ่งธรรม

45 นางสาว จริยา ประดิษฐเพชรา

46 นางสาว สุมานา พรณัฐวุฒิกุล

47 นาย จีระมิตร จันทร์ทาโล

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้สอบผ่านการประเมนิความรู ้ ความสามารถผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ

รุน่ที่  7   ประจ าปี  2552

หนา้ที ่1 จาก 12



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล

48 นางสาว ขวัญเรือน แทน่หยู

49 นางสาว ศลิษา ดวงจันทร์

50 นางสาว ยุมล เสกสรรพณิชกุล

51 นางสาว สิรินญา อะสุชีวะ

52 นางสาว อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง

53 นางสาว สุกก์สลิล บรูณะทรัพย์ขจร

54 นางสาว วิลาสินี ตันติวัฒนกูล

55 นางสาว สุธิดา ทพิยโส

56 นางสาว จริยา ชินะกานนท์

57 นาย บญุทนั แก้วเต็ม

58 นาง ปราณี งาเนียม

59 นางสาว ชลลดา วรพัทโรภาส

60 นางสาว อรวรรณ สุกัลยารักษ์

61 นาง สุขสรรค์ ถึงสุข

62 นางสาว สุวีรวรรณ ล้ิมสุวรรณ

63 นางสาว สรีรัตน์ เตชรัตน์

64 นาง ชุติภา บวรกิจสุธี

65 นาย สมชาย ศรีสูงเนิน

66 นาย เสริมศิริ สุขมงคล

67 นางสาว พรทพิย์ ติงพัฒนะ

68 นางสาว ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล

69 นางสาว ภัสสร ศักด์ิชูพิทกัษ์

70 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันราสี

71 นางสาว ขวัญนรา นราจีนรณ

72 นาง ณิชภัคร นนทสิกุล

73 นางสาว มนัสนันท์ นนทสิกุล

74 นางสาว ศุภลักษณ์ เหนืออิสระ

75 นาย ปยิะบตุร วานิชพงษ์พันธ์ุ

76 นางสาว วิษณี นาควารี

77 นางสาว พาณี พันธุมนาวิน

78 นางสาว วิมลทพิย์ ประทกัษ์วณิชย์

79 นางสาว กนกรัตน์ รัตนเกษม

80 นางสาว จินตนา สมจิตต์

81 นาย ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

82 นางสาว พัชญ์สิตา กีรติพัฒนนันท์

83 นางสาว สมพิศ ชื่นจิตต์เสาวคนธ์

84 นางสาว วีสะ โสภณวีสะ

85 นางสาว อ้านวยพร ฤกษ์วิจิตรนันท์

86 นาย สงบ กาบลิ

87 นาย ธนวรรธน์ จีนจิตต์มั่น

88 นางสาว ศศิธร อัจฉริยสุชา

89 นางสาว ธนพร อิสระทะ

90 นาย โอภาส แสงอุทยั

91 นางสาว กชกร สุขจันทร์

92 นาง ชินริณี วีระวุฒิวงศ์

93 นางสาว ทศพร อยู่ฤทธ์ิ

94 นาง ศศกรณ์ รัศมิทตั

95 นางสาว สุภารัตน์ ไชยหาญ

96 นางสาว กิตติยา คิดบา

97 นางสาว นภรัตน์ ล้ีพวงทอง
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98 นางสาว อัมพร บญุมี

99 นางสาว จิดาภา ประทปีรัตโนภาส

100 นาง อุไรวรรณ มูลสาร

101 นางสาว ค้าประไพ สุวรรณไตรย์

102 นาง ทศันีย์ พันธ์พิเชฐ

103 นาย ทวีชัย อุปศรี

104 นางสาว เกษศิพร วงศ์มั่นกิจการ

105 นางสาว เมทนิี โรจนสกุล

106 นางสาว อุมารินทร์ อินทร์นวน

107 นาย ชัยเดช สิงหส์ม

108 นาย จรินทร์ วรชีวัน

109 นางสาว จันทรา ตุลยวศินพงศ์

110 นางสาว มุกดา จันทร์เกษม

111 นางสาว ปภาภัทร เชียรวุฒิกร

112 นาย สุเมธ คงสุข

113 นาง นิศารัตน์ สัตยานุการ

114 นาง ชาณิกา ศิริพัฒนไพศาล

115 นางสาว รัชนก วัฒนานนท์

116 นางสาว กรวรรณ บวรวงค์พิทกัษ์

117 นางสาว เย็นจิต สิงหะพันธุ

118 นางสาว สุภัทชง เสริมสาธนสวัสด์ิ

119 นาง ธมนวรร ณ สุวรรณโฮม

120 นางสาว วิภา อุ่นศรีแสง

121 นาย จีระศักด์ิ จันทะศรี

122 นาง จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์

123 นางสาว วิชุดา บวัทา

124 นางสาว พัชรี สัตยวงศ์

125 นางสาว กุลชานิษฐ์ ธนากิจจิรโรจน์

126 นางสาว ชนม์ฌานันท์ จันทรังศรี

127 นางสาว บษุราคัม จินาพันธ์ุ

128 นางสาว ลดารัติ สายล่ิม

129 นางสาว นัดดาปทมุ อุ่นรัตนะ

130 นาย กฤษณ์ตินันท์ นวพงษ์ปวีณ

131 นาย ไฉน น้อยแสง

132 นางสาว หทยัทพิย์ มหาอุดม

133 นาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์

134 นางสาว สุวรรณี ฉาไธสง

135 นางสาว อัญชลี อัศวเรืองกิจกุล

136 นางสาว ชมภัสสร หรัิญชัยพิพัฒน์

137 นาย ไตรยฤทธ์ิ เตมหวิงศ์

138 นางสาว เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์

139 นาง พิมพ์ศิริ อินทร์ย้ิม

140 นางสาว ศุภิสรา ปานคง

141 นาย วัชระ ยืนยง

142 นางสาว อมรรัตน์ ศรีวาณัติ

143 นางสาว กัลยาณี อัศวานุวัตร

144 นางสาว อังคณา บวรธรรมรัตน์

145 นาย จรินทร ฉ่้าจิตรชื่น

146 นางสาว ธิดาณี แซ่จึง

147 นางสาว สมจิตต์ รุ่งศรัทธาธรรม
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148 นาง นิตยา หรัิญ

149 นางสาว ปฐัมาภรณ์ ราชวัฒน์

150 นางสาว ทนัตา จงพุทธรักษา

151 นาย พีรพงษ์ การุณ

152 นางสาว เบญจวรรณ บญุเสรี

153 นางสาว รัตนา ไศลวรากุล

154 นางสาว สุมาลี แซ่อึ้ง

155 นางสาว อสมา พิทกัษ์ถิ่นไทย

156 นางสาว จันทนารักษ์ ถือแก้ว

157 นางสาว วรมณี คุณาเวชกิจ

158 นางสาว พิมลรัตน์ ทา้ยวังมี

159 นางสาว ฐาปนี รังษีสัจจะ

160 นางสาว สุวรรณี หงส์ฟ่องฟ้า

161 นางสาว อรุณี ปรีชาวณิชวงศ์

162 นาง พัชพร เหลืองแสงทอง

163 นางสาว สุภาวดี นพกุลสถิตย์

164 นางสาว ปาริชาติ ต้ันเจว

165 นาง ปทมุ ประทปีเสน

166 นางสาว ปนิตา ประทปีเสน

167 นางสาว กุลยา ปยิะวาทนิ

168 นาง ณัฐิมา ชุติการมงคล

169 นาง นุตนา แซ่โค้ว

170 นางสาว ฉันทนา ล้ิมสุวรรณ

171 นาย ชัยภัทร ถิรธนบรูณ์

172 นางสาว ภัทรดาภา นิพันธานนท์

173 จ่าสิบโท เอนก สุขประเสริฐ

174 นาย ธนโรจน์ ทมิอุดม

175 นางสาว กุสุมา นงค์พรหมมา

176 นางสาว สรัญญา แก้วประเสริฐ

177 นาง นัยรัตน์ เอี่ยมศิลป์

178 นาง กิรณา แต้อารักษ์

179 นางสาว นาถญาณี สนิทกลาง

180 นางสาว เรืองศรี อิสสระ

181 นางสาว พัชราภรณ์ อนวัชมงคล

182 นางสาว จารุวรรณ ตวงศิริทรัพย์

183 นางสาว ศศิวิมล ทองพั้ว

184 นางสาว ชนัญชิดา ตาแจ่ม

185 นางสาว จิรัฐิกมล สุวรรณศรี

186 นางสาว เบญจภัทร์ โมนะ

187 นาง ภัทรนันท์ คงเจริญ

188 นาย ฉลองภพ รัตนภูมิ

189 นาง ศศิร์ธา อาษารัฐ

190 นางสาว พนม ยืนชีพ

191 นาง สุภชาดา อุ่นจาย

192 นางสาว วิภาดา รุ่งสอาด

193 นางสาว จตุพร วงศค้า

194 นางสาว วรรณพร ปุ๊กหมื่นไวย์

195 นางสาว สุรัตน์ สีดา

196 นาง พิมพ์ใจ ศิริไพบลูย์

197 นาย ไชยวัฒน์ ไชยสุต
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198 นางสาว จินตนา สิงหสั์งข์

199 นางสาว จามรีย์ ชัยเมืองชื่น

200 นางสาว ณัฏฐณิชา ภูวธนสาร

201 นางสาว นนลนีย์ ดิษยชัยโรจน์

202 นางสาว วาสนา อวดผล

203 นางสาว อภิรติ ธิติศาตนันท์

204 นางสาว มนสิชา สุวรรณรงค์

205 นาย บญุธินันทร์ ค้าผุย

206 นางสาว หทยัชนก ขุนจิตร

207 นางสาว ธันย์ชนก ตรีศรี

208 นาง สุภาพร เกียรติพลพจน์

209 นางสาว อัจฉราพร พวงแก้ว

210 นางสาว วรรณี กิตติจันทร์รัตนา

211 นางสาว เบญจพร ค้ากลาง

212 นางสาว สุดารัตน์ เกตุรัตน์

213 นางสาว กุลภักด์ิ สุทธิภักดี

214 นางสาว วราพรรณ ทาจันทร์

215 นางสาว นิตยา ปยุะกุล

216 นางสาว วรรณี อภิรักษ์ขิต

217 นางสาว นฤมล ล้ิมประเสริฐ

218 นาย พิสิทธ์ิ คงศักด์ิตระกูล

219 นาง สายรุ้ง สุ่มประเสริฐ

220 นาง พิมพ์ใจ จารุพงศา

221 นางสาว ณัฐรัตน์ กิ่งอินทร์

222 นาง รรรรร สุวรรณกูฎ

223 นางสาว ภัทร วาศนา

224 นางสาว จิราภา จันทรวรชาต

225 นางสาว พิชามญชุ์ วิชิตธารารักษ์

226 นางสาว นันทนา ริดเขียว

227 นางสาว เขมรัตต์ ชิตน้อย

228 นาย สมศักด์ิ ศิริวัฒนากุล

229 นาง เสาวลักษณ์ ยกให้

230 นาง ณิชนันทน์ บญุยะศรี

231 นางสาว วิลาวรรณ ดอนพรม

232 นางสาว ฐานิต สกุลเตียว

233 นางสาว บวิรดา อ้วนเสมอ

234 นางสาว เกษร มุ่ยบง

235 นางสาว ฐาปนี แก้วชู

236 นางสาว ยุพา ทกัโลวา

237 นางสาว อคิราห์ ทองพัฒน์

238 นางสาว ทพิาพร บวัชุม

239 นาง เบญ็จา ชูเพียร

240 นาง สุเนตรา ตระการกูล

241 นาย กฤตธี พุทธิกานต์

242 นาง ณิชกมล เปยีอยู่

243 นาง เบญจวรรณ มาลีหอม

244 นาง ดาราวรรณ นันทศรีวิวัฒน์

245 นางสาว สุภาภรณ์ ปญัญาพฤกษ์

246 นางสาว จันทริา มูณละศรี

247 นางสาว อร่ามศรี ชูศรี
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248 นางสาว พรกมล ระหาญนอก

249 นาง ปาริชาติ ทนิวงศ์

250 นาย ศุภชัย อุไร

251 นาง ไซนีย๊ะ สะลามา

252 นาย นิพัฒน์สร ธนาวุฒิ

253 นางสาว สุดารัตน์ แสงอ้าไพ

254 นาง บษุบา ชาติชนะยืนยง

255 นางสาว อุทร ศรีบวั

256 นางสาว อุทมุพร ทนิสุวรรณ์

257 นาย สมชาย อ้นทอง

258 นางสาว ภัสสร ศิริมหาชัย

259 นางสาว บษุกร วรรณพฤกษ์

260 นางสาว เกศา โภคทรัพย์

261 นางสาว อิศวรา เกียรติส่ีสกุล

262 นางสาว อุมานาฎ อุณอนันต์

263 นางสาว เรืองรอง สกุลสินเพ็ชร

264 นางสาว ชยุดา เพียรทอง

265 นางสาว ชนิสรา นาคนรสิงห์

266 นางสาว นีรนาท จิวาภรณ์คุปต์

267 นางสาว ชลธิชา กิตติชานันท์

268 นาง ไวตา อาจหาญ

269 นางสาว โฉมยงค์ สิมมะลา

270 นางสาว เยาวณีย์ เผือกภูมิ

271 นาง สุชานุช ต้ังมะโนมานะ

272 นางสาว ณัฐฐิตา วรางกูร

273 นางสาว ชวิกา ฤกษ์สรรเสริญ

274 นางสาว มัศยา แซ่จึง

275 นาย ธนินทร อุดมสินานนท์

276 นาย เกียรติศักด์ิ โคตรอาษา

277 นาย สุพล แก้วเรือง

278 นาย ไมตรี พัฒนจักร
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