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ล าดับที่

๑ นางสาว อรวรรณ วันเลิศ

๒ นางสาว อนุตรา เอกรักษา

๓ นางสาว ณัฐวดี กิจคติ

๔ นางสาว จิตราภรณ์ สูงรัมย์

๕ นางสาว ศิริลักษณ์ ตันนอก

๖ นางสาว ภัสรา อาษาภักด์ิ

๗ นางสาว สุวรรณี สองหอ้งนอก

๘ นางสาว สาวิตรี มีชัย

๙ นางสาว สกาวเดือน โพธิบุตร

๑๐ นางสาว อัมพร ทุบกระโทก

๑๑ นางสาว สุภาพร คงสุขขี

๑๒ นางสาว สุนิสา จิรัมย์

๑๓ นางสาว มะลิสา เย็นดี

๑๔ นางสาว กาญจนพร ท าละเอียด

๑๕ นางสาว วรางคณา จันทร์โสภา

๑๖ นางสาว ปัทมวรรณ ค าดี

๑๗ นางสาว ขนิษฐา ดิบประโคน

๑๘ นางสาว ร าพงึ หรบรรณ์

๑๙ นางสาว พรนัชชา ล้ิมโกเมธกุล

๒๐ นางสาว รสสุคนธ์ กองเกิด

๒๑ นางสาว สุกัญญา สุขเจริญ

๒๒ นางสาว ชนกานต์ แซ่จึง

๒๓ นางสาว จิราวรรณ อัฒจักร

๒๔ นางสาว นิตยา เมืองดี

ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏุรรีมัย์  จังหวัดบุรรีมัย์

รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 135 ราย

ช่ือ - สกุล
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๒๕ นางสาว นัฐริกา น้อยะเกิดพะเนา

๒๖ นางสาว ชลธิชา สดไธสง

๒๗ นาย สรายุทธ แดงสีดา

๒๘ นางสาว กาจฐา ประเสริฐสวัสด์ิ

๒๙ นางสาว กนกอร ปราบสกุล

๓๐ นางสาว บุษกร ภูมินางาม

๓๑ นางสาว ธัญลักษณ์ งามเชย

๓๒ นางสาว ศันสนีย์ พลึกรุ่งโรจน์

๓๓ นางสาว อนุรดี ทบแก้ว

๓๔ นางสาว อรอุมา ยอดบุญหล้า

๓๕ นางสาว กุลธิดา ปุลันรัมย์

๓๖ นางสาว จารุวรรณ กันยามา

๓๗ นางสาว น้ าฝน เกรียรัมย์

๓๘ นางสาว ชลธิดา สดไธสง

๓๙ นางสาว วรรณนา พริานรัมย์

๔๐ นางสาว สุขเกษม แสงประโคน

๔๑ นางสาว กนกอร เรืองรัมย์

๔๒ นางสาว สิริญญา โกติรัมย์

๔๓ นางสาว รุจุรี กระแสโสม

๔๔ นางสาว ชนม์นิภา สบายใจ

๔๕ นางสาว จุฑาทิพย์ ก าลังเลิศ

๔๖ นางสาว สุนันทา พลทรัพย์

๔๗ นางสาว รัตติกาล ดวงพรม

๔๘ นางสาว ณัฐชา บึงชารี
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๔๙ นางสาว สุดารัตน์ เสาวโค

๕๐ นางสาว ศิริลักษณ์ โพธ์ิเงิน

๕๑ นางสาว วารุณี จ้ านอก

๕๒ นางสาว เบญญาภา วิเศษสุวรรณ

๕๓ นาย ณัฐกิตต์ิ คนอยู่

๕๔ นางสาว ภัทรภา ดาทอง

๕๕ นางสาว ทัศนีย์ คุณสาร

๕๖ นางสาว จิรนันท์ อุไรรักษ์

๕๗ นาย สุเมธ พรมแป้น

๕๘ นางสาว สุภาพร จันทร์แดง

๕๙ นางสาว ดวงสุดา การัมย์

๖๐ นางสาว ภิรมย์ญา จูกูล

๖๑ นางสาว นิภาพร ทะนีหงษ์

๖๒ นางสาว ปาริฉัตร ดวงศรี

๖๓ นางสาว สกุณา มานะดี

๖๔ นางสาว นันท์จิรา นารีรัมย์

๖๕ นางสาว พรพมิล กรุมรัมย์

๖๖ นางสาว กชกร สุบุญมี

๖๗ นางสาว ธิติมา พมิพว์งศ์

๖๘ นางสาว อุษณี อุรีรัมย์

๖๙ นางสาว กาญจนา ไชยอินทร์

๗๐ นางสาว อริยา จันสด

๗๑ นางสาว สุนารี พรหมเสนา

๗๒ นางสาว จิรัตชยา ภาส าราญ
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๗๓ นางสาว ณัฐธิดา มะลิรัมย์

๗๔ นางสาว สุนิสา มุง่ดี

๗๕ นางสาว รัตติยาภรณ์ สมศรี

๗๖ นางสาว ดวงหทัย โสประโคน

๗๗ นางสาว ปาริชาติ อ่อนค า

๗๘ นางสาว กุสุมา แจ่มใส

๗๙ นางสาว กัญญา ค ากองเกิง่

๘๐ นางสาว อนงค์นาฎ ปินตามี

๘๑ นางสาว ชนานาฏ ชมภูราช

๘๒ นาย ธนกฤต แซ่ล้ิม

๘๓ นางสาว สุมาลี ชะรุมรัมย์

๘๔ นางสาว ทิพย์ธัญญา ขะจีฟา้

๘๕ นางสาว อุษณีย์ มะไลไธสง

๘๖ นางสาว นิรชา วิชรโชติ

๘๗ นางสาว เมธาพร อาจทวีกุล

๘๘ นางสาว ศิริมาศ บัวงาม

๘๙ นางสาว นกเล็ก เขตรักษา

๙๐ นางสาว ณัชชา ลามพดั

๙๑ นางสาว นิฐินันท์ เจริญศิริ

๙๒ นางสาว ภัทรวดี อุส่าหรั์มย์

๙๓ นางสาว จิตจริยาพร สนธ์ิใหม่

๙๔ นางสาว ปภัสรา ชัยอุป

๙๕ นางสาว ศิริลักษณ์ ทรัพย์ค าจันทร์

๙๖ นางสาว วนิดา ศัตรูพนิาศ
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๙๗ นาย อนิรุทธ์ิ เกตุประดิษฐ์

๙๘ นาย กนต์ธีร์ โพธิงาม

๙๙ นาย ศุภกฤต นรารัตน์กุล

๑๐๐ นางสาว กันตยา กะรัมย์

๑๐๑ นางสาว เกวรินทร์ แท่นทอง

๑๐๒ นางสาว กาญจนา วีระธรรมวาทิน

๑๐๓ นางสาว มสธร เกษรนวล

๑๐๔ นางสาว ชรินรัตน์ ภู่สีทอง

๑๐๕ นางสาว เพญ็นภา ศิริส าราญ

๑๐๖ นางสาว ปวันรัตน์ ศรีบรรดิษฐ

๑๐๗ นางสาว ภัททิยา จักรกระโทก

๑๐๘ นางสาว ธัญญาศิริ สียางนอก

๑๐๙ นางสาว จิตราพรรณ วงศ์ช่วงโชติ

๑๑๐ นางสาว จุฑารัตน์ ละออ

๑๑๑ นางสาว ณัฐริการณ์ พรมหงษ์

๑๑๒ นางสาว นุสรา ขาวรัมย์

๑๑๓ นางสาว จิรารัตน์ ว่องไว

๑๑๔ นางสาว นลินี กองแก้ว

๑๑๕ นางสาว ปภาดา ทรงประโคน

๑๑๖ นางสาว นารินทร์ บุตรเอือ้

๑๑๗ นางสาว สุกัญญา จบศรี

๑๑๘ นางสาว สุรีมาศ สงกูล

๑๑๙ นางสาว สุชาดา เจริญรัมย์

๑๒๐ นางสาว สุภัทศจี ศรีรังกูร
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๑๒๑ นางสาว สุธิษา พมิสาร

๑๒๒ นางสาว อภิญญา ใหญ่รัมย์

๑๒๓ นางสาว อ้อมขวัญ ชาติเหมิ

๑๒๔ นางสาว สุนิตา เรืองไพศาล

๑๒๕ นางสาว อนันตญา สายดวง

๑๒๖ นางสาว ศศิวิมล สมเหมาะ

๑๒๗ นางสาว รัตนาวดี แก้วสามดวง

๑๒๘ นางสาว เมริตา จันทินมาธร

๑๒๙ นางสาว วรรณิศา ขาดทอง

๑๓๐ นางสาว ศิริรัตน์ โพธ์ิเงิน

๑๓๑ นางสาว ลลิตา จันทร์ประโคน

๑๓๒ นางสาว วนิดา ศรีนาม

๑๓๓ นางสาว ศิริอร สุนันท์

๑๓๔ นางสาว สายชล สีนวนโคตร

๑๓๕ Miss Rattanakvatey Vuth














