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๑ นางสาว องัศุนิตย์ รุจิรารังสรรค์

๒ นางสาว วาสิฐี บดุดีเสาร์

๓ นางสาว รัชดาภรณ์ วงษาเลิศ

๔ นางสาว ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกลู

๕ นางสาว อภญิญา ไชยบตุร

๖ นางสาว พรพิมล งามนัก

๗ นางสาว กญัญาพร อมรสิทธิเจริญ

๘ นางสาว ปรารถนา ลูกบวั

๙ นางสาว ชุติมา แทน่แกว้

๑๐ นางสาว ปริตา ขจัดมลทนิ

๑๑ นางสาว ศิริวิภา จันทร์วิเศษ

๑๒ นางสาว เกศินี พานทอง

๑๓ นางสาว ผกามาส จันทศรีค า

๑๔ นางสาว มลิสา อนันต์

๑๕ นางสาว หทยัรัตน์ ทวีศักด์ิ

๑๖ นางสาว ภาคิณี สมศรี

๑๗ นางสาว ณัฐญา สิทธิสา

๑๘ นางสาว มลิวรรณ วังคะฮาด

๑๙ นาย นครินทร์ ศรีลาศักด์ิ

๒๐ นางสาว อภญิญา วงษ์ชาลี

๒๑ นางสาว นิลุบล คุ้มบญุ

๒๒ นางสาว กาญจนา เยาวศรี

๒๓ นางสาว นัฏธิดา แหวนวงศ์

ระหว่างวันที ่22 - 24 มนีาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 148 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว สิริวิภา จรรยากรณ์ 

๒๕ นางสาว วิจิตรา ส่งคืน

๒๖ นางสาว มุขสุดา บญุวิจิตร

๒๗ นางสาว ธนิฏฐา ผลพยุง

๒๘ นางสาว ศิริพร ทะนงค์

๒๙ นางสาว สุธาลินี ใจคิด

๓๐ นางสาว อมรรัตน์ จันพิรักษ์

๓๑ นางสาว องัศุมาลี โจระสา

๓๒ นางสาว จิราพร สายแกว้

๓๓ นางสาว สุวนันท์ แนวน้อย

๓๔ นางสาว วันวิสา อนันต์

๓๕ นางสาว ปริญญาพร ประชานอก

๓๖ นางสาว สุรินดา ธรรมสาร

๓๗ นาย กมล ปราบนอก

๓๘ นางสาว แพรวระพี พากเพียร

๓๙ นางสาว ธันยชนก เจริญศรี

๔๐ นางสาว ธิดารัตน์ ศักศรี

๔๑ นาย อนุสรณ์ สารภี

๔๒ นาย ฐิติวัฒน์ คันศร

๔๓ นาย บณัฑิต ชมดี

๔๔ นาย ปารเมศ บตุรวัง

๔๕ นางสาว จินตนา ไชยาฤทธิ์

๔๖ นางสาว กสุุมา กจุันทร์
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๔๗ นางสาว ณัฐญาวรรณ ยิ่งยงค์

๔๘ นางสาว วิชุดา ทองค า

๔๙ นางสาว สุชาดา ประเสริฐทองกร

๕๐ นางสาว ปยิะนุช ดวงศรี

๕๑ นางสาว ธัญนิตย์ มณีวงษ์

๕๒ นางสาว สุดารัตน์ นามเจริญ

๕๓ นาย สุภทัรดิษฐ์ หนิอ าคา

๕๔ นาย วรรธนัย ผาใหญ่

๕๕ นาย นวพรรษ ประชุมรักษ์

๕๖ นางสาว กญัญาวี โพสาราช

๕๗ นางสาว กาญจนา อดุชาชน

๕๘ นางสาว เกวลิน สว่างสุข

๕๙ นาย พลากร สังขศิลา

๖๐ นางสาว ภทัรวรินทร์ ธีรลีกลุ

๖๑ นางสาว จารุวรรณ สีมาฤทธิ์

๖๒ นางสาว ยูกิ มุราโนะ

๖๓ นางสาว มลนภา ศรีแสง

๖๔ นางสาว สุดารัตน์ คงสมบรูณ์

๖๕ นางสาว ศิรินทพิย์ ลุนลา

๖๖ นางสาว สุนิษา ดวงไสว

๖๗ นางสาว วรีรัตน์ ต้ังอดุลย์รัตน์

๖๘ นางสาว พรรณิภา หปิะนัต

๖๙ นางสาว นิพาพร ดอนไธสง
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๗๐ นาย อภรัิตน์ ศรีนวล

๗๑ นางสาว วิราวรรณ ค าเพราะ

๗๒ นางสาว กนกอร ผลาผล

๗๓ นางสาว กลุณัฐ พลฤทธิ์

๗๔ นาย ธาดาพงศ์ ใจแกว้

๗๕ นางสาว สุจิตรา พวงจันทร์

๗๖ นางสาว เนาวรัตน์ ประทมุวัน

๗๗ นาย กฤษฎา วงศ์สายเชื้อ

๗๘ นางสาว วิภารัตน์  สุภาพันธ์

๗๙ นางสาว ชโลธร วาปี

๘๐ นางสาว สุพัตรา สระขุนทด

๘๑ นางสาว ภกัจิรา ตรงดี

๘๒ นางสาว กาญจน์ทติา จ าปาต้น

๘๓ นางสาว กาญจนา บญุเจริญ

๘๔ นางสาว ปยิะนันท์ รังกา

๘๕ นางสาว นวพร วงค์ษาเนาว์

๘๖ นางสาว พิสมัย ชินรัตน์

๘๗ นางสาว นริสรา มงคลเลิศ

๘๘ นางสาว ศรินณา บญุวาล

๘๙ นางสาว รัชนีกร สิงหสุ์

๙๐ นางสาว เพ็ญพักตร์ ทองผา

๙๑ นางสาว สุมิตรา เสียงล้ า

๙๒ นางสาว พิมลวรรณ กนัยามา
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๙๓ นางสาว ยุวดี สุขุณา

๙๔ นางสาว อรัญญา บตุรดาโจม

๙๕ นางสาว ชุดาภรณ์ แหล่งสนาม

๙๖ นางสาว เปรมมิกา บรรจงจิต

๙๗ นางสาว กนกวรรณ สืบแสน

๙๘ นางสาว จิรวรรณ โคมขุนทด

๙๙ นางสาว พัชรี ทองชุม

๑๐๐ นางสาว จุฑามาศ กาลพงษ์

๑๐๑ นางสาว ชนพร จิตจันทร์

๑๐๒ นางสาว รสสุคนธ์ ผิวทอง

๑๐๓ นางสาว ภชัฎาพร หปิะนัด

๑๐๔ นางสาว ชไมพร สันลักษณ์

๑๐๕ นางสาว นงนุช ลายทอง

๑๐๖ นางสาว นวลนภา ศรีนอร์

๑๐๗ นางสาว สุดารัตน์ แสนศรี

๑๐๘ นางสาว สุนิดา ศิริเทศ

๑๐๙ นางสาว สุกญัญา ขันที

๑๑๐ นางสาว ปรดา มูลเมือง

๑๑๑ นางสาว อญัชนา ศรีสรรค์

๑๑๒ นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ค ามุงคุณ

๑๑๓ นางสาว บษุรินทร์ มาลัย

๑๑๔ นางสาว เตือนใจ นนทะเสน

๑๑๕ นางสาว กานติมา มงคลเสริม
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๑๑๖ นางสาว ปราณี จันทร์กล่ิน

๑๑๗ นางสาว นันทนิี เจริญตา

๑๑๘ นางสาว ปิ่นปรากรม ผดุงใน

๑๑๙ นางสาว วรรณนิภา สุขสุนทรกลุ

๑๒๐ นางสาว วรรยา คงศรี

๑๒๑ นางสาว รจนา วรรณกาล

๑๒๒ นางสาว อาทติิยา เดชบญุ

๑๒๓ นางสาว รัตนลักษณ์ พนมกลุ

๑๒๔ นางสาว ศิรินภา ด่วนแสง

๑๒๕ นางสาว อารียา พิกลุขาว

๑๒๖ นางสาว อมรวรรณ แอกประโคน

๑๒๗ นางสาว ภทัรนันท ์ เกดิสุข

๑๒๘ นางสาว ณัฐสิรี มากละเอยีด

๑๒๙ นางสาว ปาริชาติ วิศิษฏส์กลุพงศ์

๑๓๐ นางสาว ชลิตา มารมย์

๑๓๑ นางสาว พนิดา หอ่ทอง

๑๓๒ นางสาว  มัทวัน จารุเศรษฐ

๑๓๓ นางสาว กานต์พิชชา ใจหวัง

๑๓๔ นางสาว ธิมาพร ทองกลม

๑๓๕ นางสาว จุฑาลักษณ์ ระดาบตุร

๑๓๖ นางสาว ณีรนุช ปรือทอง

๑๓๗ นางสาว กวินธิดา กติิทรัพย์

๑๓๘ นางสาว นภสัสร กางแกว้
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๑๓๙ นางสาว มัทรณียา ส าโรงลุน

๑๔๐ นางสาว อรฤทยั ด าสนวน

๑๔๑ นางสาว ณัฐสุดา ด าเดช 

๑๔๒ นางสาว อรชร ชื่นจิตร

๑๔๓ นางสาว นันธิดา ขันตรี

๑๔๔ นางสาว อรพรรณ ศรีเสริม

๑๔๕ นางสาว อรทยั วงษ์แกว้

๑๔๖ นางสาว สุดารัตน์ จันทร์แดง

๑๔๗ นางสาว ชนิกานต์ นิลนัน

๑๔๘ นางสาว สุภาพร ปยิะวงษ์
















