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ล าดับที่

๑ นางสาว สุนีมล สองเปง็

๒ นาย ไกรวิชญ์ จันทร์ตาพรม

๓ นาย ชัชพงศ์ เรือนเต็ม

๔ นางสาว สุชาดา จ าลองกาศ

๕ นางสาว ประภาพร ต๊ะสูง

๖ นางสาว ประกายมาศ ราชบญุยืน

๗ นาย ณัฐปตัย์ เกตุดี

๘ นางสาว สุทธิตรา พุทธวงค์

๙ นางสาว อริสา อนิทะจักร์

๑๐ นางสาว นรินทร์ทพิย์ สุวรรณญาณะ

๑๑ นางสาว พรสวรรค์ พันธุศ์รี

๑๒ นางสาว ดวงกมล บญุยงค์

๑๓ นางสาว นันทณัฐ วงศ์ปนิ

๑๔ นางสาว ณัฐชา ปงิยอม

๑๕ นางสาว ภทัรสุดา ดาวดึงษ์

๑๖ นางสาว ณัฐตินันท์ ปะละน่าน

๑๗ นางสาว เทพธิดา กลูแผ่น

๑๘ นางสาว วรัญญา หลวงจันทะ

๑๙ นางสาว มุทติา บญุยศยิ่ง

๒๐ นางสาว มยุริน แกว้ใจบญุ

๒๑ นางสาว ณัฐริษา ใจอนิทร์

๒๒ นางสาว พรจรัส กนัต์ฤทยั

๒๓ นางสาว นายิกา สุระวัง

ระหว่างวันที ่22 - 24 มกราคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตล าปาง

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 90 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว ณัฐริกา สายสุววณ

๒๕ นางสาว วรรณวิภา มุณีแกว้

๒๖ นางสาว ศิรดา มูลหล่อ

๒๗ นางสาว มนทยิา พรมจักร

๒๘ นางสาว วรายุภสัร์ ผลบญุ

๒๙ นางสาว สุกญัญา สวนม่วง

๓๐ นางสาว ชลธิชาพรรณ สุขโชติ

๓๑ นางสาว ณัฐมน การร้อน

๓๒ นางสาว พนิดา อนิตานวล

๓๓ นางสาว ภคัจีรา ทองค าดี

๓๔ นางสาว ณัฐกานต์ บญุเทศ

๓๕ นางสาว เจนจิรา จอมวงค์

๓๖ นางสาว ณัชชา เชื้อตา

๓๗ นางสาว ธัญภสั กล่ินจันทร์

๓๘ นางสาว ธันยพร ปญัญาดี

๓๙ นางสาว ธันยธร กาวินค า

๔๐ นางสาว ดรุณี วงค์วารใจ

๔๑ นางสาว ศิริพร วังปา

๔๒ นางสาว วนัชพร พาหาสิงห์

๔๓ นางสาว ภธูนีย์ สกแีพทย์

๔๔ นางสาว จุฑามาศ เกริกไพรี

๔๕ นางสาว รัตน์ติยากร ค าวัง

๔๖ นางสาว ณัฐพร ฮาวปนิใจ
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๔๗ นางสาว จิราพรรณ์ จอมคีรี

๔๘ นางสาว มิง่มาศ ดอกจา

๔๙ นางสาว ขนิษฐา มโนนึก

๕๐ นางสาว ชนัญธิดา กา๋นันตา

๕๑ นางสาว ณิชาภทัร ใจกล้า

๕๒ นางสาว นฤมล สมมุติ

๕๓ นางสาว ศิวาภรณ์ จ าเดิม

๕๔ นางสาว วิชญา ทองค้าไม้

๕๕ นางสาว กญัญามาศ เมืองมูล

๕๖ นางสาว นิศาชล หลงแสน

๕๗ นางสาว นันทรัตน์ หมืน่ทา

๕๘ นางสาว นิภาพร ต๊ะสุภา

๕๙ นางสาว อาทติยา ศรีธวัช

๖๐ นางสาว ณัฐมล เตชะ

๖๑ นางสาว แพรวสกลุ ทองอสิสระ

๖๒ นางสาว ธันวิกา สายหล้า

๖๓ นางสาว ณัฐธิดา พยาชัย

๖๔ นางสาว กณัณิกา สีจา

๖๕ นางสาว หทยัชนก จวงเงิน

๖๖ นางสาว สุดารัตน์ อนิปญัญา

๖๗ นางสาว อมรรัตน์ ถมนาม

๖๘ นางสาว ชลลดา อา้งองิ

๖๙ นางสาว นพวรรณ ธวัฒนพงษ์
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๗๐ นางสาว พัชรพร แสงบญุเรือง

๗๑ นางสาว ปทัมาพร บตุรเทพา

๗๒ นางสาว ชลธิดา ธิซาว

๗๓ นางสาว กลัยารัตน์ ปกิตหลก

๗๔ นางสาว ทกัษิณา เหมืองทองมูล

๗๕ นางสาว เกวริน จ าภวูรรณ์

๗๖ นางสาว ศันสนีย์ มานะเกง่

๗๗ นางสาว อชิยา เบญจญาติ

๗๘ นางสาว ณปภชั อทุธะจักร์

๗๙ นางสาว สุดารัตน์ แกว้ลังกา

๘๐ นางสาว พรรณวิภา แสนเครือ

๘๑ นางสาว พัชรา กาวี

๘๒ นางสาว เมวิกา สมศรี

๘๓ นางสาว พรประภา พงษ์พล

๘๔ นางสาว สุนิสา อู่รอด

๘๕ นางสาว ประกายกาญต์ วงศ์เรือน

๘๖ นาย สิทธิชัย ธรรมธิ

๘๗ นางสาว ปานทพิย์ ยะออ้น

๘๘ นางสาว เบญจพรรณ ขจรจิตร์

๘๙ นางสาว ปาจรีย์ กนัจันทร์

๙๐ นางสาว ณัฐชา วังตุ่น


















