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ล าดับที่

๑ นางสาว กลัยาณี ยานะ

๒ นางสาว กรรณิการ์ เตชะ

๓ นางสาว อริสรา ยาพุฒสืบ

๔ นางสาว ธนัชชา ขัดเชียงแสง

๕ นางสาว ณัฏฐวิกานต์ ปนัถี

๖ นางสาว ฐิระกานดา ปนัวารี

๗ นางสาว นนทชิา พรหมเดช

๘ นางสาว นภสัสร หาญเหมย

๙ นาย ภานุพงศ์ ณวันเพ็ญ

๑๐ นางสาว ภทัรานิษฐ์ มีคม

๑๑ นางสาว เปยีทพิย์ ใจน้อย

๑๒ นาย ภาสกร ตันค า

๑๓ นางสาว รัตติกาล ปอ้มา

๑๔ นางสาว ศุภามาศ กนัทะนูน

๑๕ นาย ศักด์ิสิทธิ์ ค ามูล

๑๖ นางสาว สุปราณี พนาจ ารัส

๑๗ นางสาว ศิลาพร สมนึก

๑๘ นางสาว ลักษิกา ขยาย

๑๙ นางสาว จุฑามาศ จุ่มใจ

๒๐ นางสาว สุมินทร์ตรา เทพค าปลิว

๒๑ นางสาว สุภาพร เปนุจา

๒๒ นางสาว อภญิญา วิจิตรรังสรรค์

๒๓ นางสาว สโรชา อธิยะ

ระหว่างวันที ่20 - 22 มกราคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 63 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว ธนัชชา ส าแดงเดช

๒๕ นางสาว พรรณ์ญา วงค์ค า

๒๖ นางสาว อนัญพร พิลัยหล้า

๒๗ นางสาว นลธวรรณ วงศ์ภโิล

๒๘ นางสาว ครองขวัญ ซองเงิน

๒๙ นางสาว เบญจาภา ขัดทา

๓๐ นางสาว ศิริพรรณ ศิริจัน

๓๑ นางสาว พลอยชมพู ศรีภา

๓๒ นางสาว นารีรัตน์ สร้อยค า

๓๓ นางสาว ชลิดา ยานุ

๓๔ นางสาว วรรณิกา ญานะ

๓๕ นางสาว สุภาวดี สุริกนั

๓๖ นางสาว วนิดา วงค์ปนั

๓๗ นางสาว กนกพร หล้าบอื

๓๘ นางสาว สิริวิมล เตชะวงค์

๓๙ นางสาว เบญจมาศ หน้านวล

๔๐ นางสาว ศศิวิมล ปงิยศ

๔๑ นางสาว นันทยิา ไชยเเดน

๔๒ นางสาว วราทพิย์ ทองพิไร

๔๓ นางสาว สิริกญัญา คงแดง

๔๔ นางสาว รัชนาถ วงค์จันทร์

๔๕ นางสาว จิมมิกา ธรรมชัย

๔๖ นางสาว วิจิตรา ทาวี
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๔๗ นางสาว ปยิธิดา วรรณโวหาร

๔๘ นางสาว ญาดาวดี ทรายวงศ์

๔๙ นางสาว อรอนงค์ ใจหมืน่

๕๐ นางสาว ธนัญญา มาอนิ

๕๑ นาย ณัฐชัย ขัดทุ่งฝาย

๕๒ นางสาว สุทตัตา ไชยวรรณะ

๕๓ นางสาว ธิดารัตน์ ใจสาร

๕๔ นางสาว รุจิเรศ น้อยเมือง

๕๕ นางสาว วิไลพร ต้ังตรง

๕๖ นางสาว นภาพร ทวัน

๕๗ นางสาว จินดาพร สุภาแกว้

๕๘ นางสาว ปกติตา วงค์ค าปวน

๕๙ นางสาว พรธิดา พนาพัฒน์

๖๐ นางสาว ภามินี ปญัญาใหญ่

๖๑ นางสาว พัชรีพร ผู้ผ้ึง

๖๒ นาย นภสักร ใจแกว้แดง

๖๓ นาย นฤดล ณ ล าพูน














