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ล าดับที่

๑ นางสาว ลภสั สิงโตทอง

๒ นางสาว พิชามญชุ์ อนิดี

๓ นางสาว โฉมสุดา สระทอง

๔ นางสาว จุฑาภรณ์ ส่งสวัสด์ิ

๕ นางสาว ปภาวรินทร์ วงศ์ธิติมา

๖ นางสาว ชุตินันท์ อศัวฤทธิด์ ารงค์

๗ นางสาว กติติมา เพ็ชรวารีวิทย์

๘ นางสาว วริษฐา นิธิอธิกกานต์

๙ นางสาว วันวิสา ชาวหงษา

๑๐ นางสาว กติติยา จอมค าสิงห์

๑๑ นางสาว วรปรียา แฝงฤทธิ์

๑๒ นางสาว ยุวดี ธงศรี

๑๓ นางสาว เบญจมาภรณ์ แกว้มะณี

๑๔ นางสาว ศิวะพร พิทธยะพงษ์

๑๕ นาย ศิวกร สิงหเ์รือง

๑๖ นางสาว วิภวานี อยู่บญุสุข

๑๗ นาย อสิสระ บุ้งทอง 

๑๘ นางสาว อรวี เต็มมงคลชัย

๑๙ นาวสาว ผกาวลี บรุพัฒน์

๒๐ นางสาว สุพิชชา สังข์กระจ่าง

๒๑ นางสาว ทศันันท์ สุขประสงค์

๒๒ นาย เทดิภมูิ ทพิย์สูงเนิน

๒๓ นาย มงคลชัย ธรรมานุธรรม

ระหว่างวันที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขต กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 98 ราย
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๒๔ นางสาว กญัจนาภรณ์ ประไพ

๒๕ นางสาว เกวลิน ยอดพรหม

๒๖ นาย อภสิิทธิ์ อนิทรเขียว

๒๗ นางสาว สุธานี ขุนนุช

๒๘ นางสาว สุดารัตน์ จันทร์กง๋

๒๙ นางสาว กมลชนก นาสุริยวงษ์

๓๐ นางสาว สาวิตรี จันทร์ฝา

๓๑ นางสาว ปาลิตา สุริยะ

๓๒ นางสาว ศิชา นามสง่า

๓๓ นางสาว ณิชารีย์ ยูฮันเงาะ          

๓๔ นางสาว สไบทพิย์ รักษาพงษ์

๓๕ น.ส. ธัญญาพรษ์ เจาะจงดี

๓๖ นาย อศัศิริ เทพสวัสด์ิ

๓๗ นางสาว กณัญนันมนต์      อคัรมลานันท์

๓๘ นางสาว เสาวลักษณ์ โพสาราช

๓๙ นางสาว นัติพร บญุเจริญสุข

๔๐ นางสาว ปิ่นกาญจน์ ปิ่นมีทรัพย์

๔๑ นางสาว มัณฑนา วงยะวิภา

๔๒ นางสาว วลีรัตน์ เจริญใจ

๔๓ นางสาว ฐิติมา ทรัพย์อภุยั

๔๔ นางสาว สุภญิญา ศรีสวัสด์ิ

๔๕ นางสาว พรรณวดี สุขกอ้น

๔๖ นางสาว ฉัตรฉชนก มูลศรีทา
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๔๗ นางสาว นันทนัช เกตุสุริยา

๔๘ นาย สุริยา จ าปาบรีุ

๔๙ นางสาว ธารทพิย์ ศิริจ ารัส

๕๐ นางสาว พรนภา โกแกว้

๕๑ นางสาว กญัญารัตน์ แสงสมบรูณ์

๕๒ นางสาว ชลธิชา บญุจันทร์

๕๓ นางสาว วิชญาดา เจริญไทย

๕๔ นาวสาว เรโอ ด่านแกว้

๕๕ นางสาว จิตตินันท์ โอชา

๕๖ นางสาว สรารัตน์ ประทกัขีนัง

๕๗ นางสาว เมศิญา ทองค า

๕๘ นางสาว ปานทอง อนิทะดก

๕๙ นางสาว มติมนต์ เกษร

๖๐ นางสาว พิชญา กลัสุมาโส

๖๑ นางสาว กญัชพร แหวนวงษ์

๖๒ นางสาว รัศมี ศิริธรรมจักร์

๖๓ นาย อรรถกร ระลี

๖๔ นางสาว กชกร เกื้อกลู

๖๕ นางสาว พิจิตรตรา เพชร์สงคราม

๖๖ นางสาว เบญจมาศ รินทอง

๖๗ นางสาว สุวรรณา สิมลี

๖๘ นางสาว ศศิธร ธรรมวิเศษ

๖๙ นางสาว มะลิสา ถามณีโคตร
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๗๐ นางสาว จุฬาลักษณ์ แกน่ทา้ว

๗๑ นางสาว ดารัตน์ อยู่เย็น

๗๒ นางสาว เยาวลักษณ์ ดวงสุภา 

๗๓ นางสาว สิวินีย์ วัฒนธรรม

๗๔ นาวสาว โชติกา ภษูิตพิชัย

๗๕ นางสาว พรชิตา สิทธิ

๗๖ นางสาว รัชนีกร ค าวิชิต

๗๗ นาย กติติศักด์ิ กติติศักด์ิ

๗๘ นางสาว จุฑามาศ สุทธิพรม

๗๙ นางสาว สุมิตรา แพนพา

๘๐ นางสาว ปทัมา ประหลาดเนตร

๘๑ นางสาว สุธิดา ลียิ่งสุริยะ

๘๒ นางสาว ฐิติยา จอมพล

๘๓ นางสาว พิจิตรา ศรีวิลัย

๘๔ นาวสาว ขวัญชนก เกดิสินธุ์

๘๕ นางสาว องัคณา อานนท์

๘๖ นางสาว รัชนีกร สุตนนท์

๘๗ นางสาว ชุติมา สุขแต้ม

๘๘ นาวสาว อไุลรัตน์ ศรีโยวงศ์

๘๙ นางสาว ฟิรดาวส์ ปงัหลีเส็น

๙๐ นางสาว โนร์ฮามีมี่ มะอซิอ

๙๑ นางสาว ประภาศรี บวัวิชัย

๙๒ นาย สมัชชา จิตรบรูณ์
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๙๓ นาย ไตรภพ สองเปง็

๙๔ นางสาว สุภาสินีย์ หลอดแกว้

๙๕ นางสาว ณัฐพร แสนส าราญ

๙๖ นางสาว เสาวลักษณ์ ชมภศูรี

๙๗ นาย ธนู ทองดอนอนิทร์

๙๘ นาย อนุวัฒน์ กอ้นทองดี






















