
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเหตุ/ส่งเอกสาร

ผ่านจํานวน 13 คน

1 นายณัฐกิตต์  วงศ์กันตา 086-1889247 เรียบร้อย

2 นายภาคภูม ิ บุญมาภิ 088-4100170 ขาดเอกสาร

3 นายมาโนชญ์ มาหน้อย 086-3628966 ขาดเอกสาร

4 ดร.ศศิกานต์  คูว่ัฒนา 081-0652636 ขาดเอกสาร

5 นางมอญ  ตาเถิง 098-7696029 ขาดเอกสาร

6 นายทนง  จําวรรณกาศ 083-0642851 ขาดเอกสาร

7 ดร.ลักขณา  พันธุ์แสนศรี 086-4616995 ขาดเอกสาร

8 นางอัญชล ี ชมภูแก้ว 081-0206620 ขาดเอกสาร

9 นายถนอม  ช่างไมจี้น 810251392 เรียบร้อย

10 นายศุภวิชญ ์ แสงถวิล ไม่ได้กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

11 นางบุญทา  เชาว์แล่น ไม่ได้กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

12 นางแสงดวล  พูดฉลาด ไม่ได้กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

13 นางสาวศศินภา  สวนพุฒ 061-3451031 ขาดเอกสาร

จํานวน 10 คน

1 นางสาว หทัยภัทร    ชมภูมิ่ง ไม่กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

2 นายกิตติพงศ์    ศิริกันทา 062-2716803 ขาดเอกสาร

3 นายจิรพันธ์    นวลสุภา ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการอบรม

4 นายไชยเชษฐ์    วิลาจันทร์ 093-2594419 ขาดเอกสาร

5 นางสาวณัฐพร    สุพลจิตร์ 065-4023665 ขาดเอกสาร

6 นายธาดา    ธรรมสังวาลย์ 092-3305865 ขาดเอกสาร

7 นายบัณฑิต    ใจตัง้ 091-8527271 ขาดเอกสาร

8 นางสาวปิยะวรรณ     ชาดี 082-3989399 ขาดเอกสาร

9 นางสาวพรประภา    ทองดี 092-6485948 ขาดเอกสาร

10 นายวัชรพงษ์    กาซาว 093-2608179 ขาดเอกสาร

รายชื่อนักศึกษาผ่านการอบรม

โครงการปลูกจิตสํานึกสร้างความปลอดภัยในการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ประจําปี 2560

สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 4 ปี  ช้ันปี 1-4

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

 หน้า 1 จากท้ังหมด 1 หน้า ข้อมูล ณ วันท่ี 16/5/2560 



11 นางสาวสุนิตา    ฝ่ายเพีย ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการอบรม

12 นางสาวธมลวรรณ  เทพพรพิทักษ์ 092-2815352 ขาดเอกสาร

13 นางสาวขวัญชีวา  พรเสนา 099-9217210 ขาดเอกสาร

14 นางสาวสุทธภิรณ์  พาราเนตร 064-4587413 ขาดเอกสาร

15 นางสาวปรารถนา  มะโนปิง 065-4368995 ขาดเอกสาร

16 นายธนพันธ์  นวลคล้าย 089-6952128 ขาดเอกสาร

17 นายธวัชชัย  ชลาประเสริฐ 095-4487079 ขาดเอกสาร

18 นายพัสวัส  สุขไชย 094-7367403 ขาดเอกสาร

ผ่าน จํานวน 1 คน

1 นางสาวธนพร  สุขขี 091-0521233 ขาดเอกสาร

ผ่านจํานวน 53 คน

1 นางสาวกมลฉัตร    บุญเติง 086-4256242 ขาดเอกสาร

2 นายกิตติพงษ์    ฉัตรแก้ว ไม่กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

3 นายกีรติ    งามดี 089-2662701 ขาดเอกสาร

4 นายจตุพงศ์    บงแกว้ 083-9614325 ขาดเอกสาร

5 นางสาวจันทิมา    ฟักผล 094-7164460 ขาดเอกสาร

6 นางสาวจานุริน    เถิงตอง 098-7932569 ขาดเอกสาร

7 นางสาวจารุวรรณ    ตรรกวัจนวงศ์ 093-2153086 ขาดเอกสาร

8 นางสาวชนนิกานต์    หนูช่วย 061-2527963 ขาดเอกสาร

9 นางสาวชนากานต์    วันวิเศษ 094-5328623 ขาดเอกสาร

10 นายชัชรินทร์    อาวาสพรม 083-0149582 ขาดเอกสาร

11 นายชาครินทร์    สุทธรัิกษา 098-6168617 ขาดเอกสาร

12 นายณัฐพล    ม่ันเหมาะ ไม่กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

13 นายณัฐพัชร์    พิทยานุรักษ์ ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการอบรม

14 นางสาวดวงหทัย    ปินตาพรม 093-8673267 ขาดเอกสาร

15 นายถิรพิทย์    ยศทวี 088-7540030 ขาดเอกสาร

16 นายทศพล    บุญธิมา 097-9914912 ขาดเอกสาร

17 นางสาวธารารัตน์    โชคผอม 090-0727441 ขาดเอกสาร

18 นายธีรภัทร ์   ไทยเฉลิม 088-7540470 ขาดเอกสาร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ช้ันปี 2-4

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตร 4 ปี ช้ันปี 1-4
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19 นายธีรวัฒน์    ติมุลา 098-8936019 ขาดเอกสาร

20 นายบัญญวัต    พันธุ์วิเชียร 093-1900229 ขาดเอกสาร

21 นายปฐมภพ    จันทร์โม 093-2596679 ขาดเอกสาร

22 นางสาวปัทมา    กสินัง ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการอบรม

23 นางสาวปาณิศรา    จิตตรัตน์ 095-6792892 ขาดเอกสาร

24 นางสาวพิชญดา    หอมจันทร์ 095-8764056 ขาดเอกสาร

25 นายพิสิษฐ์    เชาวกติ 061-6876244 ขาดเอกสาร

26 นายภัคพล    สมปู่ 062-0456285 ขาดเอกสาร

27 นางสาวมณีรัตน์    ราชบุรี 092-3783219 ขาดเอกสาร

28 นางสาวรัชนีวรรณ    นพแก้ว 094-4210550 ขาดเอกสาร

29 นางสาวรุ่งเฉลิม    สถิตยัง 096-1534148 ขาดเอกสาร

30 นางสาวรุ่งนภา    ใชยคํา 093-1815421 ขาดเอกสาร

31 นายวิสันต์    พรมน้อย 096-2345977 ขาดเอกสาร

32 นายวีรพงศ์    ครุธจันทร์ 096-6386391 ขาดเอกสาร

33 นายวุฒิพงศ์    ปัน๋ริกัน 061-3487821 ขาดเอกสาร

34 นายศรายุทธ    แหน่งน้อย 096-8926282 ขาดเอกสาร

35 นางสาวศศิธร    ใจกาศ ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการอบรม

36 นางสาวศิวพร    พนมเครือ ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการอบรม

37 นายสรศักดิ์    ประสุทธิ์ 061-3154671 ขาดเอกสาร

38 นายสิรวิชญ์    ไชยบัวแก้ว 093-1452174 ขาดเอกสาร

39 นางสาวสุชาวด ี   เข็มวิชัย 085-0394103 ขาดเอกสาร

40 นางสาวสุตา    ประสมสัตย์ 096-2352081 ขาดเอกสาร

41 นางสาวสุพัตรา    ใจน่าน 094-1126026 ขาดเอกสาร

42 นางสาวอนุธิดา    อินนุรักษ์ 086-0436872 ขาดเอกสาร

43 นางสาวอัฐการณ์    พันเลียว 093-4734992 ขาดเอกสาร

44 นายทรงพล  โภคาสัมฤทธิ์ 095-8092356 ขาดเอกสาร

45 นายสวัสดิ์  มณีรัตชัยยง 096-9752241 ขาดเอกสาร

46 นางสาวสุพัตรา  สุริยะ 095-8100764 ขาดเอกสาร

47 นางสาวธัญรดา  แขวงแดง 062-0327941 ขาดเอกสาร
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48 นางสาวมลทยา  ปิ่นบาง 063-5186981 ขาดเอกสาร

49 นางสาวสุนิสา อสุนี ณ อยุธยา 094-7569329 ขาดเอกสาร

50 นายนพดล  อุ่นเครือ 086-43071478 ขาดเอกสาร

51 นายสรัล  ทองอ่ํา 095-5308232 ขาดเอกสาร

52 นายศุภกฤษ  มีพร้อม 090-9856842 ขาดเอกสาร

53 นางสาวศุภลักษณ์  คําภิระแปง 094-7127065 ขาดเอกสาร

54 นายอัฐพล  จําแน่ 087-1872868 ขาดเอกสาร

55 นางสาวศศิธร  ปินตาร่องกาศ 080-8574721 ขาดเอกสาร

56 นางสาววีนัสรา  ม่ันคง ไม่ได้กรอกข้อมูล ขาดเอกสาร

57 นางสาวมณฑาทิพย์  นาคสมบูรณ์ 087-1171445 ขาดเอกสาร

58 นายกษิตินาถ  เกียรติสูงส่ง 084-6478541 เรียบร้อย
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