


เอกสารแนบท้าย 1 

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1 นางสาวรัตติกาล ราญรอน 
2 นางสาวธิดารัตน์ นาเมืองรักษ์ 
3 นางสาวพัชราวลัย ท้าวชัยมูล 
4 นายวงศธร อิ่นค า 
5 นางสาววราภรณ์ อยู่อินทร์ 
6 นางสาวอรญา สิทธิขันแก้ว 
7 นางสาวสรัลชนา ปอใจ 
8 นางสาวเพชรดา เจ่ียงเพ็ชร 
9 นายฐาณปกรณ์ สมสวย 

10 นายศราวุฒิ พิสิษกุล 
11 นางสาวเบญจวรรณ พันชุมภู 
12 นายเอกชัย สมใจ 
13 นางมยุเรศ วิชัยยา 
14 นางสาวพิมพ์ชนก ตันโน 
15 นายวัชรากร เรือนแก้ว 
16 นายชาญณรงค์ ฐานาเรือ 
17 นายสุทธวีร์ ถาก๋าวิล  
18 นายธนาธิป สลีสองสม 
19 นางสาวกมลพรรณ์ เนตรใส 
20 นางสาวกัญญารัตน์ โกสุโท 
21 นางสาวอรกัญญา  ธิคุณวราดล 
22 นางสาวณัฐวดี ค าชาลี 
23 นางสาวสรัลรัตน์ ปินใจ 
24 นางสาวณิชมน กาวิชัย 
25 นางสาวปิยะมาศ ปิงวงค์ 
26 นางสาวรัญชนา จักษุตา 
27 นางสาวปิยะฉัตร แสนศิริ 
28 นายอนุพงศ์ วงค์จันน้อย 
29 นายบุญทวี   อุตตะมะติง 
30 นางสาวพรรณธิกา ก๋าค า 
31 นางสาวปรัชปรีญา กันทะวงค์ 
32 นางสาวกุลธิดา  แปลงล้วน 
33 นางสาวธนวรรณ กล่ินสนิท 
34 นางสาวดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
35 นายสิทธิกร  วังเสาร์ 
36 นายพุฒิพงศ์ วรรณดี 
37 นายณัฐพล ทาแก้ว 
38 นายนคร ทาลมดี 
39 นางสาวพรปวีณ์ พลเดช 
40 นายกิตติศักดิ์ จินา 
41 นายนิมิต  ศิริกัน 
42 นางสาวศิริกัญญา  แก้วรากมุข 
43 นายกรวิชญ์ มินทะนา 
44 นางสาวน  าฝน หมื่นสิทธิ์ 
45 นางสาวพัชรี แก้วรากมุข 
46 นางสาวตุ้ย สายทอง 
47 นางสาวสุกัญญา โม๊ะดี 
48 นางสาวล าไพ สุภาชาติ 
49 นางสาวพิมพ์วิไล ใจยะต๊ิบ 
50 นางสาวณัฏชยา วงษ์สุนทร 
51 นายชวน สมแก้ว 
52 นางสาวพินัฐดา ฐานะงาม 
53 นางสาวจุฑามาศ มะโนเครื่อง 
54 นางสาวกรกนก แซ่ดู่ 
55 นางสาวสุพิชญา กฤษณาทิพย์ 
56 นายสัตยา เจนชัย 
57 นางสาวกรรณิกา นาทัน 
58 นายพัชระ จินะแก้ว 
59 นางสาวลดาวัลย์ ต๊ะนัย 
60 นายสุพจน์ ภาวะนิช 
61 นายพันธกานต์ ศรีจันทร์ 
62 นางสาวไพรินทร์ น้อยสถิตย์ 
63 นางสาวสุพิชญา จรรยาพงค์ 
64 นายจตุพล หน่อท้าว 
65 นางสาวชฎาภัทร เตชะช่ืน 
66 นางเปรมจิต แสนทอง 
67 นายสุเทพ แซ่หาญ 
68 นางสาวปรางทิพย์ ค าพรานลาน 
69 นางสาวกรรณิการ์ เลิศวิลัย 
70 นางสาวฐิติชญา พรหมณี 
71 นางสาวภัทรา แก้วสนธิ 
72 นางสาวปราณิสา ชุมค าลือ 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
73 นางสุพัฒตรา ไชยสลี 
74 นางสาวนิตยา สวัสดี 
75 นายธนา รักษาป่า 
76 นายไกรกริช  ปินนิล 
77 นางสาวจุฑาทิพย์ ก๋องหล้า 
78 นางสาวกฤษราพรรณ กันทับ 
79 นางสาวนันทิกานต์ ชัยกุล 
80 นางสาวนงนุช ปัญบือ 
81 นายชัชวาล พรมวงค์ 
82 นางสาวอนุตตรา แก้วนาต๊ิบ 
83 นางสาวอุไรวรรณ ดวงแก้วฝ้าย 
84 นางสาวพวงนภา ค าฟู 
85 นางสาวภัณฑิรา ศิลาวงศ์สวัสด์ิ 
86 นางสาวทิพย์กาญจน์ ปัญญาสี 
87 นางสาวสุดารัตน์ พงศ์สิริวิโรจน์ 
88 นางสาววรัญญา มะโนยศ 
89 นางสาวจารวี สมสุวรรณ 
90 นางวิไลพร ภูมะตัน 
91 นายภูวสิษฏ ์มีต่อ 
92 นางพีรดา วันชัย 
93 นายเมืองช่ืน จินดาธรรม 
94 นายศรายุทธ  ศรีนาราช 
95 นางสาวจุฬาทิพย์  กองอินทร์ 
96 นางสาวภัทรภร  ไชโย 
97 นางสาวธิติยา  ลก 
98 นางมนัสนันท์  เสนาป่า 
99 นางสาวรุ่งทิวา วงค์ไชย 

100 นางสาวณัฐวศา มิลินทจินดา 
101 นางสาวโชติกา ยามี 
102 นางสาวปิยะภรณ์  เต็มมือ 
103 นางสาวเรวดี ค าภีระ 
104 นางสาวภูษณิศา ฟูกุณา 
105 นายโยธิน เรือนสิทธิ์ 
106 นายปฏิภาณ ธาดากุลวิจิตร 
107 นางสาวเพียงพักตร์ รักชอบ 
108 นายพีรศักดิ์ แสนวงค์ค า 
109 นายสิทธารัตน์ รัตนกาญจนากุล 
110 นายก าพล สิทธิ 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
111 นางสาวบุศรินทร์ จักรสมศักด์ิ 
112 นางสาวประวีณา อบเชย 
113 นางสาวจิตรานุช สระทองทา 
114 นางสาวศุภรดา สุวรรณ์ 
115 นางสาวสุทธิดา มุงเมือง 
116 นางสาวกนกอร  ค าลือ 
117 นางสาวจิราวรรณ กิริยา 
118 นายณัฐฏ์พัชร์ สุขสวัสด์ิ 
119 นางสาวโสลญา เก่งกล้า 
120 นางสาวเพ็ญนิภา มะโนหาญ 
121 นายสุภวัฒน์ ปราณีต 
122 นางสาวยุพิน กุณณา 
123 นางสาว  มะลิ วงค์ษา 
124 นางศศิวิมล บ ารุงจิตต์ 
125 นางสาวฐิตินันท์  ระวังใน 
126 นางสาวจารุวรรณ นันทะชัย 
127 นางสาวน  าฝน หมื่นสิทธิ์ 
128 นางสาวญาดา โรงทา 
129 นางสาวแพรววรีย์ ทาแกง 
130 นายเอกรินทร์ สุขแก้ว 
131 นางสาวรจนา ผ่านแผ้ว 
132 นางสาวอรัชพร พานิชย์วิไล 
133 นายจักรพงศ์ บ่อแก้ว 
134 นางสาวจุฑาทิพย์ กันธะเนตร 
135 นางสาวณัฐริกา ยานะ 
136 นายอัษฎาวุธ กันต๊ิบ 
137 นางสาวสุรีพร  ต๊ะแช 
138 นางสาวอังคณา  อินโน 
139 นายคุณากร  พรมเมือง 
140 นางสาวพัชราวดี เกิดทับทิม 
141 นางสาวกุลธิดา นันตา 
142 นายบุรินทร์  มาลัยรัตนา 
143 นางสาวญาณิศา วงค์ตันกาศ 
144 นางสาวศศิประภา เทพโพธา 
145 นางสาวธัญญลักษณ์ ทาเจริญ 
146 นายวโรดม อินทนะ 
147 นายรัชพล เรียบร้อย 
148 นางสาวเฌอกาญน์ แก้วพามา 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
149 นางสาวปภัสสร นนทปัญญา 
150 นายณัฐวุฒิ กิณะนา 
151 นายสุทัศน์ พรมรักษา 
152 นายวรพล  บุตรแก้ว 
153 นางสาวแพรพลอย จันทดิเรกฤทธิ์ 
154 นายพลเอก สิทธิหล่อ 
155 นางสาวปิยพร บุญจู 
156 นายชนกนันท์ บุญเทพ 
157 นางสาวช่อผกา สุขใส 
158 นายกิตติ บัณฑิต 
159 นางสาววชิรญาณ์ สิทธิ 
160 นางสาววาสนา  ปินตาหล้า 
161 นางสาวณัฎณิชา อินตา 
162 นายกฤษณ์ สุตะวงค์ 
163 นางสาวอริสา แซ่ฟุ้ง 
164 นางสาวการะเกด เจิมจอหอ 
165 นางรัชนีกร ดีวะรัตน ์
166 นายนพดล บัวอินทร์ 
167 นางสาวจริญา ค าซ้อน 
168 นางสาวนัฏฐิพร แซ่ซือ 
169 นางสาววันวิสา ผิวนวล 
170 นายพลาธิป ศรีแก้ว 
171 นางสาวกรนันท์ อุตมะโน 
172 นายทัศน์พล ศรีจุมปา 
173 นายทศพล ก้างออนตา 
174 นางสาวสุภาพร ค าแก้ว 
175 นางสาวปณิดา  เมืองการ 
176 นางอรสา หงส์จริยะกุล 
177 นายยศพัฒน์ พล 
178 นายวรพจน์ อุยะนนัทน ์

 

 

 

 

 

 

 


