
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ จ ำนวนเงิน

1 55181860102 นางสาว สุกัญญา   ใจวนะ การศึกษาปฐมวัย 100.00           

2 55181860128 นางสาว ไอลดา   ค าเขื่อน การศึกษาปฐมวัย 100.00           

3 55181860135 นางสาว พัชรินทร์   สิทธิตัน การศึกษาปฐมวัย 100.00           

4 55181860138 นางสาว ธัญชนก   กันทาดี การศึกษาปฐมวัย 100.00           

5 55181860142 นางสาว วรัญญา   มหานันต์ การศึกษาปฐมวัย 100.00           

6 55181860210 นางสาว กนกวรรณ   แสนเป็ก การศึกษาปฐมวัย 100.00           

7 55181860215 นางสาว เกศริน   มีบุญ การศึกษาปฐมวัย 100.00           

8 55181860227 นางสาว พชรวดี   อินทรโกศล การศึกษาปฐมวัย 100.00           

9 55181860231 นางสาว ยลดา   จินาแพร่ การศึกษาปฐมวัย 100.00           

10 55181860237 นางสาว ศิรภัสสร   ค าหลู่ การศึกษาปฐมวัย 100.00           

11 55181590128 นางสาว สายใจ   ค าวัน ฟิสิกส์ 100.00           

12 55181590130 นางสาว สุฑามาศ   เชื้อหมอ ฟิสิกส์ 100.00           

13 55181400102 นางสาว กรกนก   ยะย่าเป้า คณิตศาสตร์ 100.00           

14 55181400116 นางสาว เบญจมาศ   กันธิยะ คณิตศาสตร์ 100.00           

15 55181400206 นาย ชนิสร   สายแปง คณิตศาสตร์ 100.00           

16 55181510108 นาย เจริญกิจ   คิดสวย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 100.00           

17 55181510121 นางสาว พัชรีภรณ์   หลวงปางอ้าย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 100.00           

18 55181010106 นางสาว จารุวรรณ   พังยะ ภาษาไทย 100.00           

19 55181010114 นาย ทัศนัย   ใจกาวิน ภาษาไทย 100.00           

20 55181010118 นางสาว นันท์นภัส   วงศ์ษา ภาษาไทย 100.00           

21 55181010120 นางสาว เบญจวรรณ   ยะแสง ภาษาไทย 100.00           

22 55181010121 นาย ปรเมศวร์   ประเทือง ภาษาไทย 100.00           

23 55181010124 นางสาว พัชรา   มีบุญ ภาษาไทย 100.00           

ประกำศจำกกองบรกิำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัล ำปำง

ขอให้ผู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศติดต่อรับเงินคืนค่ำใบรับรองผลกำรเรียนฯ ได้ที่

งำนทะเบียนและประมวลผล อำคำรโอฬำร โรจน์หิรัญ ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป ในวันเวลำรำชกำร (จนัทร์ - ศุกร)์

***โดยให้น ำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงตนด้วย***



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ จ ำนวนเงิน

24 55181010127 นางสาว มณีรัตน์   สุวรรณรินทร์ ภาษาไทย 100.00           

25 55181010208 นางสาว ขวัญใจ   ถาแก้ว ภาษาไทย 100.00           

26 55181010214 นางสาว ชื่นนภา   ขาใจ ภาษาไทย 100.00           

27 55181010219 นางสาว บงกช   สัจจะเดช ภาษาไทย 100.00           

28 55181010242 นาย อนุสรณ์   อนันต์วิไล ภาษาไทย 100.00           

29 55181010243 นางสาว อรนุช   ปันทะนา ภาษาไทย 100.00           

30 55181020221 นางสาว พรพิมล   กมลดีเลิศ ภาษาอังกฤษ 100.00           

31 55181020231 นางสาว ศรสวรรค์   คณะเลิศ ภาษาอังกฤษ 100.00           

32 55181020241 นางสาว อรุโณชา   การอง ภาษาอังกฤษ 100.00           

33 55181570109 นางสาว ชาลินี  ทะใจ ชีววิทยา 100.00           

34 55181570111 นางสาว ณัฐทิยา   ธนูสาร ชีววิทยา 100.00           

35 55181570114 นาย ทรงพล   ปาอินทร์ ชีววิทยา 100.00           

36 55181570118 นางสาว นันทิตาภรณ์   สระศรีสม ชีววิทยา 100.00           

37 55181570120 นางสาว บรรณฑรวรรณ   อินต๊ะวงศ์ษา ชีววิทยา 100.00           

38 55181570123 นางสาว ภาวิณี   ธิกันทา ชีววิทยา 100.00           

39 55181570133 นางสาว สุนิสา   อินทร์จักร์ ชีววิทยา 100.00           

40 55181570135 นางสาว สุวรรณี   อุดเอ้ย ชีววิทยา 100.00           

41 55181100102 นางสาว กนกวรรณ   ค าเขื่อน สังคมศึกษา 100.00           

42 55181100113 นาย ชลิต   ปัญญาเหล็ก สังคมศึกษา 100.00           

43 55181100128 นางสาว วรรณิภา   จิระ สังคมศึกษา 100.00           

44 55181100131 นาย วีระยุทธ   เยียดยอด สังคมศึกษา 100.00           

45 55181100133 นางสาว ศุลีพร   ศรเขื่อน สังคมศึกษา 100.00           

46 55181100202 นาย กฤตเมธ   อุ่นโพธิ สังคมศึกษา 100.00           

47 55181100209 นาย ณัฐฐินันท์   โยมงาม สังคมศึกษา 100.00           


