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ล าดับที่

๑ นางสาว ศิริรัตน์ ผลาจันทร์

๒ นางสาว ชาลิตา นนทวงค์

๓ นางสาว กนกทพิย์ สีทรงฮาด

๔ นางสาว ดลยา เหลาแตว

๕ นางสาว ภทัราวดี วงค์อาษา

๖ นางสาว ภทัรพรรณ กาญบตุร

๗ นางสาว กลุสตรี บนุนท์

๘ นางสาว วชิรญา ปาละวงค์

๙ นางสาว ณัฐสุดา เครือเขื่อนเพชร

๑๐ นางสาว กวินนา ผ้ึงศรี

๑๑ นางสาว เกษสิณี เพรงมา

๑๒ นางสาว สิรินันท์ แสงมืด

๑๓ นางสาว นัสธกาญ พรหมโสภา

๑๔ นางสาว เจนจิรา ค าลือ

๑๕ นางสาว ปยิวรรณ ปานพรหม

๑๖ นางสาว ปวีณา ดวงดาว

๑๗ นางสาว รัชฎาพร เรืองสวัสด์ิ

๑๘ นางสาว จิรารัตน์ เหลาพรม

๑๙ นางสาว นริศรา นาคโคตรค า

๒๐ นางสาว เนตรนภา ศรีสร้อย

๒๑ นางสาว ศิรินันท์ สมตน

๒๒ นางสาว ช่อบปุผา โพสาวัง

๒๓ นางสาว นันทยิา แกว้ประสิทธิ์

ระหว่างวันที ่4 - 6 กันยายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 95 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว นารีรัตน์ ชาแสง

๒๕ นางสาว ภริูชญา จันทร์ดี

๒๖ นางสาว สุพัตรา เมืองแทน

๒๗ นางสาว อญัชนาภรณ์ บตุรโท

๒๘ นาย วรวลัญช์ คูณค า

๒๙ นางสาว สุทธิดา สีสวย

๓๐ นางสาว นภสัวรรณ จิระวรรณา

๓๑ นางสาว วัชรินทร์ ภชูวนชม

๓๒ นางสาว ศิริขวัญ รูปคม

๓๓ นางสาว วนิดา สีหาบตุร

๓๔ นางสาว วรรณิศา สมนาม

๓๕ นางสาว วารุณี พรหมจักร์

๓๖ นางสาว สุทธิดา ศรีพรหมษา

๓๗ นางสาว รัชนี สุราษฎร์

๓๘ นางสาว ประภาสิริ ลีทอง

๓๙ นางสาว อนุธิดา วะราวัง

๔๐ นางสาว วรรณิศา สุวรรณมาลา

๔๑ นางสาว อสิรา ยันณี

๔๒ นางสาว ประภสัสร จ ารอง

๔๓ นางสาว ปยิธิดา บตุรออ่น

๔๔ นางสาว จิราภรณ์ ภแูซม

๔๕ นางสาว โยษิตาลักษมี บญุธนโชติมัง่ค่ัง

๔๖ นางสาว ฉัตรสุดา ต้นจันทร์
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๔๗ นางสาว หนึ่งฤทยั แสงวงค์

๔๘ นางสาว จินดารัตน์ ชิลธิราช

๔๙ นางสาว สุนันทา ภเูขาใหญ่

๕๐ นางสาว ปณัฑารีย์ รินโพธิศ์าล

๕๑ นางสาว กานต์ชนก สัตถาผล

๕๒ นางสาว สุกญัญา ชาธิพา

๕๓ นางสาว ศุทาธินี เกดิเพิ่ม

๕๔ นางสาว มลฤดี ประสพศรี

๕๕ นางสาว เจนจิรา ดิษพันล า

๕๖ นางสาว ชุติมา วงศ์ศรีทา

๕๗ นางสาว สิรินยา ศรีสุพรรณ์

๕๘ นางสาว ปนัดดา หาสีด า

๕๙ นางสาว ณัฏฐธิดา ประพฤทธิว์ิโรจน์

๖๐ นางสาว ณัฏฐณิชา วรรณสี

๖๑ นางสาว กติติยา บญุทอง

๖๒ นางสาว ลลิตา ประกอบแสง

๖๓ นางสาว นันทนา นามใจ

๖๔ นางสาว พรทพิย์ ไชยรบ

๖๕ นางสาว วาสนา ปอ้งค าสิงห์

๖๖ นางสาว ชลธิชา ศิริเวช

๖๗ นางสาว สุภาลักษณ์ ประชาราษฎร์

๖๘ นางสาว อนุสรา คุณวงศ์

๖๙ นางสาว เกษร เอนก
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๗๐ นางสาว หนึ่งฤทยั ศรีไทย

๗๑ นางสาว ปยิะธิดา เหมะธุลิน

๗๒ นางสาว ภญิญา จุงอนิทะ

๗๓ นางสาว สุธิตา ผิวไหมค า

๗๔ นางสาว ชนันทร สวนดอกไม้

๗๕ นางสาว ธนพิมพ์ ชุมกาแสง

๗๖ นางสาว นิภาภรณ์ บาทอง

๗๗ นางสาว รุ่งทวิา เหระวัน

๗๘ นางสาว สาวิตรี วิถี

๗๙ นางสาว สุวีนา เครือพิมาย

๘๐ นางสาว มินตรา ราชไรกจิ

๘๑ นางสาว สุนิตตา เข็มอทุา

๘๒ นางสาว นิติพร เจริญไชย

๘๓ นางสาว เบญ็จมาศ สืบสิงห์

๘๔ นางสาว มณีรัตน์ กาเผือกงาม

๘๕ นางสาว อารียา ดาทอง

๘๖ นางสาว จุฑาทพิย์ แสนกงุ

๘๗ นางสาว สุนิดตา ริก าแง

๘๘ นางสาว วิลัยรักษ์ ยางธิสาร

๘๙ นางสาว พิจิตรา พันทะสา

๙๐ นางสาว กนกพร พรมกสิกร

๙๑ นางสาว สิชาพัชร์ ใจเที่ยงจรัสกลู

๙๒ นางสาว แพรวนภา อปุครราช
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๙๓ นางสาว ณัฎฐริตา บญุศรี

๙๔ นางสาว อภชิญา ไขไพรวัน

๙๕ นางสาว สุพัตรา ดาทมุทา






















