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ล าดับที่

๑ นางสาว สุพิยา จิตรพันธ์

๒ นางสาว สุดาภรณ์ รอดอยู่

๓ นางสาว เจนจิรา ฝีมือช่าง

๔ นางสาว มยุรี เพ็ชรนงนุช

๕ นางสาว กมลพร นันทจินดา

๖ นางสาว กญัญกวิน ปิ่นกลุ

๗ นาย จิรเมธ ล่ิมทองประดิษฐ์

๘ นางสาว วันวิสาข์ กา้นเพ็ชร์

๙ นางสาว จิรนันท์ อนิทร์สาลี

๑๐ นางสาว ชลธิชา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

๑๑ นางสาว สุภาพร หมืน่อนิกฎู

๑๒ นาย สุเมธ ฉิมคล้าย

๑๓ นางสาว นุชจรินทร์ ฑีฆาวงค์

๑๔ นางสาว วัลภา แพรเมือง

๑๕ นางสาว จิดาภา อะโนมา

๑๖ นางสาว ชมัยพร หตุะศิริ

๑๗ นางสาว ธัญลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๘ นางสาว พิณโพยม รัตนสุภา

๑๙ นางสาว อรวรรณ บญุทอง

๒๐ นางสาว ปฏพิัทธ จันทรมาศ

๒๑ นางสาว ภริูชา อุ่นเรือน

๒๒ นางสาว บศุรินทร์ แต่งงาม

๒๓ นางสาว กนัทมิา ลาเหลา

ระหว่างวันที ่3 - 5 เมษายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 68 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว จุฑามาศ แซ่แพ

๒๕ นางสาว กลัยรัตน์ วิชัย

๒๖ นางสาว ชมพูนุท เมืองค า

๒๗ นางสาว อนงค์ลักษณ์ โกละกะ

๒๘ นางสาว อรอมุา ปานแปน้น้อย

๒๙ นางสาว สุวนันท์ กองเปง็

๓๐ นางสาว สาวิกา ขุนทอง

๓๑ นางสาว กนกวรรณ ศรีประเทศ

๓๒ นางสาว สุชาดา อนิทร์ทอง

๓๓ นางสาว ธนพร กติิวรรณ์

๓๔ นางสาว พีรยา เหลากล้า

๓๕ นางสาว นภวรรณ ศรีจันทร์

๓๖ นาย พิทยา ปล้ืมใจ

๓๗ นางสาว โชติกา สมเจตนา

๓๘ นางสาว อารยา เสาเงิน

๓๙ นางสาว สุดารัตน์ วัดโลก

๔๐ นางสาว กนกวรรณ เกยีรติไพศาล

๔๑ นางสาว อรณิชา สังข์ทอง

๔๒ นางสาว ณัฐชา ไชยยะ

๔๓ นางสาว ปยิาอร สุขส าราญ

๔๔ นางสาว ปยินุช สุขส าราญ

๔๕ นางสาว ณัทฎน์ิชาพา วรคุณพิเศษ

๔๖ นางสาว เมปยิา สุวรรณโณ
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๔๗ นางสาว ชุติมา ภมูรัน

๔๘ นางสาว นวรัตน์ พรหมแพทย์

๔๙ นางสาว ปราถนา ค าธิศรี

๕๐ นางสาว อรวรรณ ต้ังพิทกัษ์ตระกลู

๕๑ นางสาว สุภาวดี ศรีบญุ

๕๒ นางสาว เพ็ญจันทร์ จินตพันธ์

๕๓ นางสาว ณัฐชุดา ฟักเทพ

๕๔ นางสาว สุรีย์พร สุขจับใจ

๕๕ นางสาว อรวรรณ มงคลภกัด์ิ

๕๖ นางสาว อมิตา พงศ์ศาสตร์

๕๗ นาย คมน์คณิน บบุผา

๕๘ นาย ธีระชัย จันใด

๕๙ นางสาว  พิจิตรา แจ้งประโคน

๖๐ นาย จตุรงค์ รุ่งเรืองสุขสวัสด์ิ

๖๑ นางสาว นิภาภรณ์ แกว้อดุร

๖๒ นางสาว เจนจิรา ปะกริิโย

๖๓ นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มเอบิ

๖๔ นางสาว สุดารัตน์ กริดรัมย์

๖๕ นางสาว สุกญัญา ค าสอนพันธ์

๖๖ นางสาว วรรณศิริ จิตมัน่

๖๗ นางสาว สุมีนตรา พรหมเมือง

๖๘ นางสาว ฤทธิถ์าวร เปล่ียนกล่ิน








