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ล าดับที่

๑ นางสาว กนกพร ขุนวงศ์

๒ นางสาว กนกวรรณ ลาดกนั

๓ นางสาว กนกวรรณ จักร์แกว้

๔ นางสาว กมลชนก วงค์ค าเปา

๕ นางสาว กรรณิกา คะณะพิจารณ์

๖ นางสาว กรองเกรียว หตัถกอง

๗ นางสาว กลัยรัตน์ กลีบแกว้

๘ นางสาว กลัยาณี ค าน้อย

๙ นางสาว กลัยาทพิย์ เนตรโสภา

๑๐ นางสาว กาญจนา พละงาม

๑๑ นาย กติติพงษ์ แสงจันทร์

๑๒ นาย กติติศักด์ิ เคร่ืองสนุก

๑๓ นางสาว กลุนิภา ภาระจ า

๑๔ นางสาว เกศินี จินะโกษฐ์

๑๕ นางสาว จิตรานุช ชัยนันท์

๑๖ นางสาว จิตรานุช ใจหม่อม

๑๗ นางสาว จิรัชญา เสียงใส

๑๘ นางสาว จิราพร มูลเชื้อ

๑๙ นางสาว เจนจิรา สันปา่แกว้

๒๐ นาย เฉลิมเกยีรติ ไชยลังกา

๒๑ นางสาว ชนนิกานต์ กา๋นวลใจ

๒๒ นางสาว ชนม์นิภา น าลอง

๒๓ นางสาว ชนากานต์ เวียงการ

ระหว่างวันที ่6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 96 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว ชนิกานต์ รอดทกุข์

๒๕ นางสาว ชลวิศา แปงปุ๋ย

๒๖ นางสาว ชลินทร อารีโกเศศ

๒๗ นางสาว ชาลินี มาลา

๒๘ นาย ชินวิวัฒน์ ตันกลู

๒๙ นางสาว โชติกา ขันสุธรรม

๓๐ นางสาว ฐิติพร โพธิคง

๓๑ นางสาว ณัชธีรดา ดอนชัย

๓๒ นางสาว ณัฏฐณิชา แสนศิริ

๓๓ นางสาว ณัฐญา ศรีประดิษฐ์

๓๔ นางสาว ณัฐธิดา จันเต็ม

๓๕ นาย ณัฐพงษ์  อเุทยีม

๓๖ นางสาว ดวงฤทยั ไขทา

๓๗ นางสาว ดวงฤทยั ไชยลังกา

๓๘ นางสาว ทศัยาพร ชอบเค่ียน

๓๙ นาย ธนัตถ์ ปญัญาใจ

๔๐ นางสาว ธนาภา เดิมต่างเชื้อ

๔๑ นางสาว นฤมล บญุเรือง

๔๒ นาย นายชยุตม์ วิรัตน์เกษม

๔๓ นางสาว นิจฉรา วงค์ไชย

๔๔ นางสาว นิจฉรา เทพวงค์

๔๕ นางสาว บญุร้อง จะปอ

๔๖ นางสาว บษุกรณ์ สิริสอ
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๔๗ นางสาว เบญญาภา กอนแสง

๔๘ นางสาว ประภสัสร แกว้ลอยเลิศ

๔๙ นางสาว เปมิกา พุฒโตง

๕๐ นาย พงค์ภคั มหาวัน

๕๑ นาย พงศธร ตันกลุ

๕๒ นางสาว พรปวีณ์ ตรีภริาช

๕๓ นาย พลากรณ์ มิง่เชื้อ

๕๔ นาย พัสกร พันธ์เลิศ

๕๕ นางสาว พิชยา จิตสงบ

๕๖ นางสาว พิมพร นามวัน

๕๗ นางสาว ภทัราภา สุวรรณรัตน์

๕๘ นางสาว ภทัรินทร์ ยังเจริญ

๕๙ นางสาว ภทัศิตา โพธิโ์สลี

๖๐ นาย ภาคภมูิ หาญปอ้

๖๑ นางสาว ภาพิมล บวัใจ

๖๒ นางสาว ภาวิดา ยามเลย

๖๓ นางสาว มณฑกานต์ วะนารักษ์

๖๔ นางสาว มณีรัตน์ ใจอุ่น

๖๕ นางสาว เมวิญา จันทอน

๖๖ นางสาว ยอด ล ามา

๖๗ นางสาว เยาวเรศน์ ค าญะนะ

๖๘ นางสาว รังสิมา ศรีอว้น

๖๙ นางสาว รัตนา โสกเชือก
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๗๐ นางสาว ลายไทย ประวัง

๗๑ นางสาว วรดา วงค์กาล

๗๒ นางสาว วริยา ยอดปั๋น

๗๓ นางสาว วันวิสาข์ ดวงค า

๗๔ นางสาว วาสนา ฝ้ันเงิน

๗๕ นางสาว วิศินี ศรีวน

๗๖ นางสาว ศรัณย์พร ใสสะอาด

๗๗ นางสาว ศศิพิมพ์ แสนมา

๗๘ นางสาว ศศิวรรณ อวดครอง

๗๙ นางสาว ศุภนุช สมฤทธิ์

๘๐ นางสาว ศุภรักษ์ เจริญวงศ์

๘๑ นาย สมรักษ์ แกว้มาระวัง

๘๒ นางสาว สวรรยา ไชยนุบาล

๘๓ นางสาว สาริณี นัยต๊ิบ

๘๔ นางสาว สิณาภรณ์ ธรรมต๋า

๘๕ นาย สุธีติ กอ

๘๖ นางสาว สุภสัสรา แสนใจนา

๘๗ นางสาว สุภาพร ทาจุมปู

๘๘ นางสาว สุมินตรา มโนศักด์ิ

๘๙ นาย สุวิทย์ อนินันท์

๙๐ นางสาว สุวิมล เจนใจ

๙๑ นางสาว อภริมณ์ ภกัดี

๙๒ นางสาว อรยา ทาทอง
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๙๓ นาย อรรถพล ศรีสวัสด์ิ

๙๔ นางสาว องัคณา ใจบญุเรือง

๙๕ นางสาว อาทติยา สรรชัยพฤกษ์

๙๖ นาย อทิธิกร โปทา












