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ล าดับที่

๑ นางสาว กชพรรณ แปน้ย้อย

๒ นางสาว กมลวรรณ จริตรัมย์

๓ นางสาว กรรณิการ์ มาณวรรรณ

๔ นางสาว เกศสุดา วันเดวา

๕ นางสาว คณินทรา หนูทอง

๖ นางสาว จิดาภา ทองอนิตา

๗ นาย จิตชนก สุจรต

๘ นางสาว ฉัตรพร เครือแกว้

๙ นางสาว ชนัญญา คุณคงคาพันธ์

๑๐ นางสาว ชลกานต์ หาญเจริญ

๑๑ นางสาว ชลลดา วงค์วิริยะ

๑๒ นางสาว ชลิดา พุทธรักษ์

๑๓ นางสาว ชัชฎาพันธ์สุข ศรีจันทร์

๑๔ นางสาว ฐาณิกา ลิมปไ์ตรรัตน์

๑๕ นางสาว ณัชชา เรืองฤทธิส์กลุ

๑๖ นางสาว  ณัฐชยา ภู่รัตนากรกลุ

๑๗ นาย ธนกฤต สว่างศรี

๑๘ นางสาว ธมลวรรณ สุขประเสริฐ

๑๙ นางสาว ธัญวลัย ส าเนียงเย็น

๒๐ นางสาว นัทชาทพิย์ ทศัน์เอี่ยม

๒๑ นางสาว นัทธมน ฟางค า

๒๒ นางสาว นุชรินทร์ นันทเสน

๒๓ นาย ปยิะวัฒน์ หนูอว่ม

ระหว่างวันที ่17 - 19 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง จังหวัดเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 106 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นาย พลพยัพ อาจสูงเนิน

๒๕ นางสาว พินพิชชา ไวยพัฒน์

๒๖ นางสาว พิรญาณ์ ปรีดีพจน์

๒๗ นางสาว เพชรชฎา ศรีธนะรัตน์

๒๘ นางสาว เพชรารัตน์ รัตนวัน

๒๙ นางสาว ภาวิณี อะโนมา

๓๐ นางสาว ภาสินี ภกัดีพรหม

๓๑ นางสาว มนัสนันท์ ธนะพูนพงศ์

๓๒ นางสาว รชา โพชาธาร

๓๓ นาย รัฐธรรมนูญ บญุอมฤตสกลุ

๓๔ นางสาว วรัชยา บญุเสง่ียม

๓๕ นางสาว วริษฐา องิไธสง

๓๖ นางสาว วริษา ชูจิตต์

๓๗ นาย วิศวตรี พะโยมศรี

๓๘ นางสาว ศิริพร วงศ์จักร์

๓๙ นางสาว ศิวนาถ พรมจีน

๔๐ นางสาว ศีรณา เกดิวิริยสกลุ

๔๑ นางสาว ศุทธินี รักมิตร

๔๒ นางสาว สโรชา สิทธิเวช

๔๓ นางสาว สายสุดา วงศ์เมือง

๔๔ นางสาว สุนารี เจริญชีวานนท์

๔๕ นางสาว สุพรรณี แซ่จื่อ

๔๖ นางสาว สุภณิดา อสุาหะ
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๔๗ นางสาว อวิกา รัษฎาวงศ์

๔๘ นาย อคัคะวุฑฒิ เรืองประเทอืงสุข

๔๙ นางสาว อบุลกาญจน์ เพ็ชรล้วน

๕๐ นางสาว กฤษธิมา อนิรงค์

๕๑ นางสาว กญัญารัฐ เสนะ

๕๒ นางสาว กญัญารัตน์ เอาวิริยะกลุ

๕๓ นางสาว กลัชิญาพร สายจันทร์ยูร

๕๔ นางสาว กลุภสัสรณ์ วิพัชรพรสกลุ

๕๕ นางสาว จิราพร หมืน่จี้

๕๖ นาย เจษฎากร นามโสวรรณ์

๕๗ นางสาว ช่อฟ้า มีเพียร

๕๘ นางสาว ชุตินันท์ ตระกลูสว่าง

๕๙ นางสาว ณัฐกานต์ เมทาค า

๖๐ นางสาว ณัฐธิดา จ าเริญรัตนะ

๖๑ นางสาว ณัฐวรรณธ์ แกว้จันทร์

๖๒ นางสาว ตัซนีม ฮินนะ

๖๓ นางสาว ณัทภร กรแกว้

๖๔ นางสาว นภจร บญุยัง

๖๕ นาย นัฐวัตร วัฒนาโยธิน

๖๖ นางสาว นุสบา กนัทะนันท์

๖๗ นางสาว บญุธิยา ยาปอ้ม

๖๘ นางสาว บญุยรัตน์ ตันสุริยวงศ์

๖๙ นางสาว ประภสัรา ประกอบผล
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๗๐ นางสาว ปาณิสรา เตชะพี

๗๑ นางสาว พิชญา กลางโนนง้ิว

๗๒ นางสาว พิชญา พรหมสอาด

๗๓ นางสาว พิมขวัญ ฐาปนาชัยนุกลู

๗๔ นาย พุฒิพงศ์ อยู่สบาย

๗๕ นางสาว มณีรัตน์ อรัิสคาน

๗๖ นางสาว มัลลิกา คงนันทะ

๗๗ นางสาว รัตนมณี อรัิสคาน

๗๘ นางสาว รัตนา ญาติภตัร์

๗๙ นางสาว วริษฐา คงศักด์ิ

๘๐ นางสาว วิจิตรา จันทร์หล้า

๘๑ นาย วิธวินท์ อมรเมศวรินทร์

๘๒ นางสาว ศดานันท์ เดชก าจรศักด์ิ

๘๓ นาย สหรัฐ ชมชื่นใจ

๘๔ นางสาว สุชัญญา ลีละกจิวิมล

๘๕ นางสาว สุณิสา เพชรไฝ

๘๖ นางสาว หทยัภทัร วงษ์นิล

๘๗ นางสาว อรวรรณ ดวงโภชน์

๘๘ นางสาว อริสา สาริกบตุร

๘๙ นางสาว อารยา บญุพันธุ์

๙๐ นางสาว อสิริยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๙๑ นาย เกยีรติชัย เล่ียมแกว้

๙๒ นาย ชนายุส จองลิขิต
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๙๓ นางสาว ชุดาภา กองธรรม

๙๔ นางสาว ธัญญารัตน์ ชุนเจริญชัย

๙๕ นางสาว อสัมานี บาราเฮง

๙๖ นางสาว เกาซารอ อดุลย์ตยกลุ

๙๗ Miss Rui Sun

๙๘ Mr. Chimi Rinzin

๙๙ นางสาว ชลมารค อนิทวงษ์

๑๐๐ นางสาว อาภาพร ค าเงิน

๑๐๑ นางสาว ฐิติรัตน์ ปทัมสิงห์

๑๐๒ นาย คณนาถ ราชคม

๑๐๓ นางสาว ปยิพิชญ์ สิริพัชรเศรษฐ

๑๐๔ นางสาว อารยา ชื่นใจ

๑๐๕ นาย อดิเทพ ยศมาดี

๑๐๖ นาย อติวัณณ์ โอภาโส












