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ล าดับที่

๑ นางสาว กวินนิจ สุธรรมยอง

๒ นางสาว กาญธิดา บญุธิมา

๓ นาย กติติภพ ปาละอนิทร์

๔ นางสาว ขวัญฤดี ธรรมศิริ

๕ นางสาว จารุวรรณ รินชุม

๖ นางสาว จิราภา สุริวรรณ

๗ นางสาว ชนกนันท์ หงษ์หนึ่ง

๘ นางสาว ฐาณิษฎา นากายามะ

๙ นางสาว ณฐมน กา๋ใจ

๑๐ นางสาว กณัฐิกา ต๊ะตุ้ย

๑๑ นางสาว ณัฐนันท์ สุดใจ

๑๒ นางสาว ณัฐสินี สุนันท์

๑๓ นางสาว ณิชาภทัร พัฒนสุขกมล

๑๔ นางสาว ดาราวรรณ ประชุมพร

๑๕ นางสาว ตวิษา โปร่งชาย

๑๖ นางสาว ทพิวรรณ ประพันธ์กลุ

๑๗ นางสาว ธัญวรัตน์ ใจยะ

๑๘ นางสาว ธิดารัตน์ โมหา

๑๙ นางสาว ธิดาลักษณ์ มาเยอะ

๒๐ นางสาว นงนุช นุชกจิ

๒๑ นางสาว นราทพิย์ วรรณะ

๒๒ นางสาว นฤมล แกว้กา

๒๓ นางสาว นวพร สะเอยีบคง
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ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 107 ราย
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๒๔ นางสาว นันทชิา แกน่จันทอง

๒๕ นางสาว นัทธ์หทยั สุริยา

๒๖ นางสาว เบญจวรรณ  บญุธรรม

๒๗ นางสาว ปาลินี สุภาหล้า

๒๘ นางสาว พัชรินทร์ ยอดมณี

๒๙ นาย พิชเญศ วงค์จี๋แกว้

๓๐ นางสาว พิมรดา งามเมือง

๓๑ นางสาว พิราวรรณ สิงหแ์กว้

๓๒ นางสาว เพชรรัตน์ มาไกล

๓๓ นางสาว ภทัราพร  ฉัตรแกว้อรุณ

๓๔ นางสาว ภานุมาศ  มัง่ค่ัง

๓๕ นางสาว มุตชิตา  ใจยา

๓๖ นางสาว เมทนิี  เชียงแสน

๓๗ นางสาว เมนิกา  พระวิฑูรย์

๓๘ นางสาว ราตรี  งามเมือง

๓๙ นางสาว ราตรี  ศรีวิชัย

๔๐ นางสาว รุจิดา  นันทขว้าง

๔๑ นางสาว ลัดดา  รักษ์สว่าง

๔๒ นางสาว วรรณิภา  คําเปก็

๔๓ นางสาว วรัญญา  กณุะ

๔๔ นางสาว วราภรณ์  ธนะวงศ์

๔๕ นาย ศุนันณพัฒน์  ผันแกว้

๔๖ นาย ศุภวิชญ์   หน่อแกว้
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๔๗ นางสาว สินีนาท  บญุชุม

๔๘ นางสาว สุนิกา  ธนะสิทธิ์

๔๙ นางสาว สุปราณี  เกเยน

๕๐ นางสาว สุรัสวดี  เปง็เรือน

๕๑ นางสาว แสงดี  ใจสะอาด

๕๒ นางสาว อภญิญา  กาละกลู

๕๓ นางสาว อภญิญา  วีฟอง

๕๔ นางสาว อมรรัตน์  คุณยศยิ่ง

๕๕ นางสาว อรทยั  นามวงค์

๕๖ นางสาว อริสรา  ไชยวงค์

๕๗ นางสาว เอมมิกา  แลใจปา

๕๘ นางสาว เนตรนภา  เตชะอา้ย

๕๙ นางสาว เนรัณชลา  เตจาโทน่

๖๐ นางสาว พรกนก  ไชยวงศ์ทอน

๖๑ นางสาว พรทพิย์  รัตนวงศ์

๖๒ นางสาว ภรัณยู  กงจักร์

๖๓ นางสาว เสาวลักษณ์  สินธุชลไพศาล

๖๔ นางสาว จันจิรา ไชยมงคล

๖๕ นางสาว เบญญาภา กมลรตนขจร

๖๖ นางสาว ลีลาวดี ทะปญัญา

๖๗ นางสาว ศุภกานต์ ปญัญากอง

๖๘ นางสาว วิลัยพร คํามงคล

๖๙ นางสาว ลักขณา หมืน่เกี๋ยง
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๗๐ นางสาว ณัฐธิกา ใจมูล

๗๑ นางสาว จุรีรัตน์ ปนัสกลุ

๗๒ นางสาว เจนจิรา ใจน้อย

๗๓ นางสาว พัชรินทร์ เขื่อนวัง

๗๔ นางสาว ปรียาพร รุ่งเรือง

๗๕ นางสาว ชญาภา ติธิ

๗๖ นางสาว ประวีณา นันตาฤทธิ์

๗๗ นางสาว สุวดี ใจยะส้ม

๗๘ นางสาว พัชรียา อนิโน

๗๙ นางสาว แพรวพรรณ ไชยต๊ิบ

๘๐ นางสาว ณภาศร สันวันดี

๘๑ นางสาว ศศิวิมล ปงิหมืน่

๘๒ นางสาว ณหทยั กรุงศรี

๘๓ นางสาว พนิดา วงค์สุภา

๘๔ นางสาว อจัศราพร มูลเทพ

๘๕ นางสาว พัสวี กนัธะ

๘๖ นางสาว ศยามล เมืองคํา

๘๗ นางสาว สุธิตา ดวงแกว้

๘๘ นางสาว วิลาสินี จักรชัยวงค์

๘๙ นางสาว พัชรา สินเปยีง

๙๐ นางสาว ณัฐธิดา เมฆกา๋

๙๑ นางสาว พรพิมล เชอกอง

๙๒ นาย อภสิิทธิ์ ชนะพาล
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๙๓ นางสาว ศุนิสา ตาสอน

๙๔ นาย ณัชพล ชัยวุฒิ

๙๕ นางสาว รุจิรา งามพรม

๙๖ นางสาว ณิชานันท์ โชคธนชรินรัตน์

๙๗ นาย เอก ศรียอด

๙๘ นางสาว องัคณา ออ่นหวาน

๙๙ นางสาว สุทตัตา สินประเสริฐ

๑๐๐ นางสาว ปรียาพร อนิสอน

๑๐๑ นาย กติติศักด์ิ อนิใจ

๑๐๒ นางสาว สุธาสินี ต๋ันเปี้ย

๑๐๓ นางสาว กญัญาภทัร วังเย็น

๑๐๔ นางสาว ภทัทยิา กนัทอน

๑๐๕ นางสาว สุภาภรณ์ ปาสําลี

๑๐๖ นางสาว ชนากานต์ ถุงปญัญา

๑๐๗ นางสาว ต่าย แสนสนั่นชัย












