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ล าดับที่

๑ นางสาว กนกลดา ใจตาบุตร

๒ นางสาว กมลวรรณ ชมเชย

๓ นางสาว เกสินี ทรัพย์ประสม

๔ นางสาว คุณัญญา ตุสะมณี

๕ นางสาว จิราพร ประพฤติ

๖ นางสาว ธัญมัย พลูสวัสด์ิ

๗ นางสาว ปาวีณา อ้นนาง

๘ นางสาว ปิยพร ดวงใน

๙ นางสาว พรทิพย์ อินถา

๑๐ นางสาว มิรันตรี กิตติยากร

๑๑ นางสาว โยธกา ต๋ันชุม่

๑๒ นางสาว รวีนิภา พืน้อภัย

๑๓ นางสาว รัตนวลี อินต๊ะนอน

๑๔ นางสาว สุมลยา คูหา

๑๕ นางสาว หทัยกานต์ เจิมเฉลิม

๑๖ นางสาว อดิศา บุญสวัสด์ิ

๑๗ นางสาว อัญชนา ปิงยศ

๑๘ นางสาว กมลวรรณ ปิงสมปาน

๑๙ นางสาว กมลวรรณ ฟธูรรม

๒๐ นางสาว กัณฐิกา นาคสกุล

๒๑ นางสาว ขจีมาศ ฟคํูา

๒๒ นางสาว จันทร์จิรา นาวารี

๒๓ นางสาว เจนจีรา สายธิ

๒๔ นางสาว ฉัตรสุดา คงตระกูล

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตล าปาง จังหวัดล าปาง

รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 103 ราย

ช่ือ - สกุล
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๒๕ นางสาว ชนนิกานต์ บุญเรือง

๒๖ นางสาว ชนัฐฐา พรมปิง

๒๗ นางสาว ชัญญานุช เฉลิมภูษติารักษ์

๒๘ นางสาว ญาสุมินทร์ ชุมภูศรี

๒๙ นางสาว ธัญญารัตน์ ว่องไว

๓๐ นางสาว ธิดาภรณ์ โป่งแก้ว

๓๑ นางสาว นฤมล คําอ่อง

๓๒ นางสาว นิฐกานต์ สานใจวงค์

๓๓ นางสาว เบญญารัศม์ โชคหรัิญสถิตย์

๓๔ นางสาว ปัทมา ปัญญาวงศ์

๓๕ ว่าทีร่ต.หญิง พรพรุิณ อินหอม

๓๖ นางสาว พชิญ์สินี ทันวิสัย

๓๗ นางสาว แพรวา วิทิพย์รอด

๓๘ นางสาว ภัณฑิรา ทิวงค์

๓๙ นางสาว มณีดาว เสมอวงศ์ต๊ิบ

๔๐ นางสาว ยุพา ไชยแก้ว

๔๑ นางสาว รัตศรินทร์ เปีย้โท๊ะ

๔๒ นางสาว รุ่งฤดี ผัดอิน่แก้ว

๔๓ นางสาว ฤทัย ศรีใจ

๔๔ นางสาว วนิดา ถามล

๔๕ นางสาว วลัยลักษณ์ เทืยบน้าํอ่าง

๔๖ นางสาว ศิริลักษณ์ จวนตัว

๔๗ นางสาว สกุลรัตน์ ใจหมัน้

๔๘ นางสาว สรวงสุดา สายคําฟู
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๔๙ นางสาว สาวิตรี ดีอ่อน

๕๐ นางสาว สุดารัตน์ พรมแบน

๕๑ นางสาว สุธิพร ตาเป็ง

๕๒ นางสาว สุวนันท์ สุวรรณกาศ

๕๓ นางสาว แสงจันทร์ มีไชย

๕๔ นางสาว หทัยชนก ภาโว

๕๕ นางสาว หนึง่ฤทัย วงษดิ์ษฐ์

๕๖ นางสาว อรภิญญา ปิยะโสภา

๕๗ นางสาว อัญญาณี สมร่าง

๕๘ นางสาว อันธิกา เทือกเถาสาร

๕๙ นางสาว กรรณิการ์ กองพธีิ

๖๐ นางสาว กลอยใจ เครือจันแก้ว

๖๑ นางสาว เกตน์นิภา เกตุทอง

๖๒ นางสาว คณิฐา อินตะปา

๖๓ นางสาว จริยา เฟือ่งฟพูงค์พนัธ์

๖๔ นางสาว จิราพร อิมพมิพ์

๖๕ นางสาว จีรารัตน์ เมืองน้อย

๖๖ นางสาว จุฑาทิพย์ สุยะหมุด

๖๗ นางสาว เจนจิรา วงศ์คํา

๖๘ นางสาว ฉัตรชุดา คิดอ่าน

๖๙ นางสาว ชนาภา ปันแดง

๗๐ นาย ฐิติวัลค์ุ ศรีสุวรรณ

๗๑ นาย ณัฐชา อุดถา

๗๒ นางสาว ต่ายฤทัย ปุกหน้อย
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๗๓ นาย ธนพฒัน์ สุุทธาชัย

๗๔ นางสาว ธมลวรรณ รอดจินดา

๗๕ นางสาว นัชชา นาคสกุล

๗๖ นางสาว เบญจรัตน์ บุญรัตน์

๗๗ นางสาว ปราญชลี วิลัย

๗๘ นางสาว พรปวีนา คําทา

๗๙ นางสาว พชันี ฝันนิมิตร

๘๐ นางสาว ภควดี สมาฤกษ์

๘๑ นาย ภูมินทร์ ต๊ะนางงอย

๘๒ นางสาว มัลลิกา เขียวเขือ่น

๘๓ นางสาว รวีภรณ์ โนวิชัย

๘๔ นางสาว วลัยลักษณ์ ขัตติยะ

๘๕ นางสาว วิลาสินี เพช็ร์รัตน์

๘๖ นาย วิศิษฏ์ เทพเสาร์

๘๗ นางสาว ศิริพร ทารศร

๘๘ นางสาว ศิริภา การิยา

๘๙ นางสาว สลิลลา บุญชู

๙๐ นางสาว สุดารัตน์ ปงกาวงค์

๙๑ นางสาว สุพรรณษา บุญศิริชัย

๙๒ นางสาว สุภิตา วงค์เขียวแดง

๙๓ นางสาว อรชา เต็มสมุทร

๙๔ นาย อัธพล บัวแตก

๙๕ นางสาว กชวรรณ อมรไตรศรี

๙๖ นางสาว นุชจรี ปันทะวงศ์
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๙๗ นางสาว พมิพไิล ไชยวุฒิ

๙๘ นางสาว รุ้งนภา ปาพนัธ์

๙๙ นางสาว วิกานดา ปองพรนิมิต

๑๐๐ นางสาว ศรีจันทร์ หมืน่เชือ้

๑๐๑ นางสาว สุพตัรา ชุมนุมอาสา

๑๐๒ นางสาว กชณิภา อินทรวง

๑๐๓ นางสาว สรารัตน์ หอมแก่นจันทร์












