
ล าดับที่

๑ นางสาววิมลวรรณ  คุณเขต

๒ นางสาวจริยา ชัยโชคอนันต์

๓ นางสาวภารดี อจัฉริยสุนทร

๔ นางสาวปวีณา วงษ์มานิตร

๕ นางสาวธราพร นาสารีย์

๖ นางสาวคณิศร น้้าทพิน้าชัย

๗ นางสาวชนาภา  เจ้ยจู

๘ นายปณุณวิช ร่ืนรมย์

๙ นางสาวเยาวภา จารัตน์

๑๐ นางสาววีรนันท์ พิรอด

๑๑ นางสาวนิรบล ระดาพัฒน์

๑๒ นายพุฒิโชค แกน่จ้าปา

๑๓ นางสาวรัชฎาวรรณ  ซ่ีซ้าย

๑๔ นางสาวชนิดา ปั้นเกดิ

๑๕ นายพงศ์พันธุ์ ทนนาดี

๑๖ นางสาวอไุรศรี  สุพรรณ์

๑๗ นางสาวรัตนา สุดพิมศรี

๑๘ นางสาวอริสา ขอเจียม

๑๙ นางสาวขวัญฤทยั เปล่งวรรณ

๒๐ นางสาวอษุณีย์ จิตราวุธ

๒๑ นางสาวสุฑามาศ ปั้นฉลวย

๒๒ นางสาวปวีณา  หอมมาก

๒๓ นางสาวเยาวลักษณ์ แดงมี

๒๔ นางสาวมนัญชญา แกว้ประเสริฐ

17 - 18 ธ.ค. 2557 และ 22 - 23 ธ.ค. 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน  96 ราย
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๒๕ นางสาววิภาวรรณ พุ่มไสว

๒๖ นางสาวกรกนก มณีโชติ

๒๗ นางสาวปทัมา กลางโนนง้ิว

๒๘ นางสาวปาณิศา ทองกล้่า

๒๙ นางสาวศศิธร  ชินกระโทก

๓๐ นางสาวภสัสร  จันทป

๓๑ นายมนตรี  ยนภพ

๓๒ นางสาวแพรวนภา หอ่ดี

๓๓ นางสาววรารัตน์ มรรคผล

๓๔ นายชวลิต นิโยนรัมย์

๓๕ นางสาวนิภาวรรณ ศรีแพง

๓๖ นางสาวเจนจีรา โซ๊ะสลาม

๓๗ นางสาวฐิติมา กนุตง

๓๘ นางสาวศิริวรรณ สร้อยสุวรรณ

๓๙ นางสาวศศิธร  พรจ้าเริญ

๔๐ นางสาวออราณี เงินเจริญ

๔๑ นางสาวรสนา  อบับสั

๔๒ นางสาวสุนิสา สลามเต๊ะ

๔๓ นางสาวสุพรรษา ยามี

๔๔ นางสาวภทัรา ตุ้ยวงศ์

๔๕ นางสาวศศิมา  ลาวัง

๔๖ นายอภศิฎา ค้ายืน

๔๗ นางสาวมยุรี เดชแพ

๔๘ นางสาวภริมย์ญา ซอเฮ็ง
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๔๙ นางสาวภทัรา น้อยต้าแย

๕๐ นางสาวมัณฑณา บณิฑวิหค

๕๑ นางสาวทองศรี  สารุณา

๕๒ นางสาวกชกร พลายเมือง

๕๓ นายสุรศักด์ิ  เอี่ยมส้าอางค์

๕๔ นางสาวศิริวิมล บดีศรีสกลุ

๕๕ นางสาวอนิทพิร ว่องอารีย์

๕๖ นางสาวเพียงขวัญ ผาสุก

๕๗ นางสาวสุวิมล  ไชยกง้

๕๘ นางสาวลัดดา ซงอว้น

๕๙ นางสาวปรียาภรณ์ ผลเจริญ

๖๐ นางสาววรรณวิษา เอี่ยมชูเพชร

๖๑ นางสาวอภญิญา รัตนโสภณ

๖๒ นางสาวจุฬารัตน์ ส้มดี

๖๓ นางสาวณัฐชญา ค้่าคูณ

๖๔ นางสาวนันทนา ยิ้มพัฒน์

๖๕ นางสาวนภาวรรณ ปานเพชร

๖๖ นางสาวสุพัตรา  เข็มวิชัย

๖๗ นางสาวจันทร์จิรา เกตุดิษฐ

๖๘ นายชานน รังสราญนนท์

๖๙ นางสาวธวัลหทยั กอุอ

๗๐ นางสาวปาริฉัตร ศรีทองมาศ

๗๑ นางสาววันดี สมร่าง

๗๒ นางสาววราภรณ์ กบัรัมย์
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๗๓ นางสาวดวงกมล สาดะระ

๗๔ นางสาวสุมาพร วงค์วาศ

๗๕ นางสาวเกศินี ทองถวิล

๗๖ นางสาวน้้าฝน  เวียงชัยภมูิ

๗๗ นางสาวสุนันทา ปจูัง

๗๘ นางสาวอรุณรัตน์ วงษ์รักษา

๗๙ นางสาววนัชพร วงศ์ทองดี

๘๐ นางสาวนุสรี ดาราหวี

๘๑ นางสาวเมวดี ลาดเหลา

๘๒ นายพงษ์สิทธิ์ การุณย์ชลนที

๘๓ นางสาวชลธิชา ลอยเกตุ

๘๔ นางสาวยาวาเฮ มามะแตหะ

๘๕ นางสาวสุกญัญา รุ่งอนิทร์

๘๖ นางสาวสุพรรษา ผลทอง

๘๗ นางสาวภนิตา  ดุลยา

๘๘ นางสาวพิชญา แซ่ล้ิม

๘๙ นางสาวจิตรลดา ปานทอง

๙๐ นางสาวมีนา บญุมาเลิศ

๙๑ นายราชันย์ มิตรเจริญ

๙๒ นางสาวสุนีย์ สมบรูณ์

๙๓ นางสาวกมลมาศ หนูโต

๙๔ นางสาววันวิสาข์ เวียงชัย

๙๕ นางสาวนิตยา ผิวเขียว

๙๖ นางสาวธนาภรณ์ สุนทรสวัสด์ิ


