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ล าดบัที่

๑ นางสาว เมธาวี ศรีธรรมมา

๒ นางสาว มยุรินทร์ นันทะวิชัย

๓ นางสาว กนกวรรณ กุลยนต์

๔ นางสาว ชญานิศ โมหา

๕ นางสาว นัชชา มนต์ธนอาสน์

๖ นาย ธนวัฒน์ สุวรรณมณี

๗ นางสาว กิติญาภรณ์ พรมนัน

๘ นาย ณัฐดนัย ตารินทร์

๙ นางสาว ฉัตรพร ขวัญวารี

๑๐ นางสาว พมิชนก มูลแสน

๑๑ นางสาว ศรุตา รัศมีมณีพงษ์

๑๒ นางสาว อิงฟา้ เดียวสุรินทร์

๑๓ นาย ศุภวิชญ์ ฤทธิ์เนติกุล

๑๔ นาย ถิรวัฒน์ กมลพฒันะ

๑๕ นางสาว พชัรพร คงคร้าม

๑๖ นางสาว อรนันท์ อุน่ค า

๑๗ นางสาว บารมี ไชยโย

๑๘ นางสาว อนัญญา จาร์วิส

๑๙ นาย ศิลา บุญศิริตระกูล

๒๐ นางสาว กัญญาพชัร สละยอง

๒๑ นางสาว เบญจวรรณ ค าเหลือง

๒๒ นางสาว ธัญพชิชา ถนอมนาค

๒๓ นางสาว วีรยา สุวรรณประเสริฐ

ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 88 ราย

ชื่อ - สกุล
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๒๔ นางสาว กัญญาเรศ ทองเอม

๒๕ นางสาว อนัญญา อินต๊ะเม้า

๒๖ นางสาว กุลสตรี คันธะด้วง

๒๗ นาย เกษม ธรรมโกศล

๒๘ นางสาว ธิรดา ไชยวิเศษ

๒๙ นาย วริศ แสวงรุจิธรรม

๓๐ นางสาว วราภรณ์ วุฑฒยากร

๓๑ นางสาว จุฬารัตน์ แกล้ววิกย์กิจ

๓๒ นางสาว นันท์นภัส ทิมจันทร์

๓๓ นางสาว ธนภรณ์ ศรีไพบูลย์

๓๔ นางสาว ณริศรา มีส าราญ

๓๕ นาย ทัศน์พล ผันประดิษฐ์

๓๖ นางสาว นรีกานต์ อินทร์ศิริ

๓๗ นางสาว ปัทมา ก้อนแก้ว

๓๘ นางสาว จินดารัตน์ ค  ายัง

๓๙ นางสาว ปณิดา ฟองชัย

๔๐ นาย อรรถพล ขาบจันทึก

๔๑ นางสาว นภัสนันท์ จันภูงาม

๔๒ นาวสาว พณธิดา พุม่พวง

๔๓ นางสาว กัลยรัตน์ พรประสิทธิ์

๔๔ นางสาว ฐิติมา มูลยะณี

๔๕ นางสาว สนธยา หลักแหลม

๔๖ นางสาว จิตรลดา วาหกกุล
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๔๗ นาย กิตติธัช ขันทะหัตถ์

๔๘ นางสาว กุลรดา ศิริพงษ์ไทย

๔๙ นางสาว ศิรภัสสร ค าจีน

๕๐ นางสาว ธัญลักษณ์ เนตรสิงแสง

๕๑ นางสาว ยุพารัตน์ รุ่งระวี

๕๒ นางสาว สมิตานัน พนัธ์พชื

๕๓ นางสาว อมราพร ก้อนทอง

๕๔ นางสาว ธวัลหทัย แก้วเมือง

๕๕ นางสาว วิลาสินี การินทร์

๕๖ นางสาว ชาลีนี คงวุธ

๕๗ นางสาว ศิริลักษณ์ งามนิกุลชลิน

๕๘ นางสาว ปนัดดา สารแดง

๕๙ นางสาว มิรันตี บัวชื น

๖๐ นางสาว อิสริยา มิ งปรีชา

๖๑ นางสาว อรพนิท์ แก้วกอทรัพย์

๖๒ นางสาว วราพรรณ นาเคลือ

๖๓ นางสาว สุมินตรา ส าเรียงจิตร

๖๔ นาย วีรภัทร ธีระรังสิกุล

๖๕ นางสาว เรือนเพชร มาทน

๖๖ นางสาว ชฎาภรณ์ ค าสอน

๖๗ นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ เอี ยมสารี

๖๘ นางสาว เจนจิรา เทศทัน

๖๙ นางสาว ณิชารีย์ ภูสุ่วรรณ์
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๗๐ นาย คมสัน ปัตถา

๗๑ นาย สุทธิพงศ์ เวชไธสง

๗๒ นางสาว อุไรวรรณ สังข์ด้วง

๗๓ นางสาว พชิญาวี สีเลา

๗๔ นางสาว อนันญา เชียงเงิน

๗๕ นางสาว กัญญาพชัร ศรีวิค า

๗๖ นาย อิสรา เกติวงษ์

๗๗ นางสาว สุทธญาณ์ ภูมิเทศ

๗๘ นางสาว ณิชาดา ภวัตพบิูล

๗๙ นางสาว สุดารัตน์ บุญดา

๘๐ นางสาว ศิริรัตน์ ศรีนวล

๘๑ นาย กิตติธัช แดงกองโค

๘๒ นางสาว วัชราภรณ์ ชูจิตร

๘๓ นาย พรีกานต์ ศรีกองหนุน

๘๔ นาย อรรถพล เสมศรี

๘๕ นางสาว จิตติมา มีใยเยื อ

๘๖ นางสาว กชพร พทุสกุล

๘๗ นางสาว เกศศิริ เวียงค า

๘๘ นางสาว ชณัฏฐ์ชา รังสฤษฏ์นิธิกุล










