
รายชื่อนักศึกษาปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา อนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอเมือง ห้องเรียนที่  1 

วิชา.............................................................    
ที ่ ชื่อ - สกุล Pre-test  Post-test  หมายเหตุ 
1 นางสาวประทุมวรรณ  รุ่งโรจน ์    
2 นางสาวปิยะวรรณ  อุตสุข    
3 นางสาวพัชรินทร ์ มณีวรรณ ์    
4 นางสาวนันทิดา  ต้นบุญ    
5 นางสาวนันทวัน  ถ่อแก้ว    
6 นายมณฑล  กลางประพันธ ์    
7 นางสาวจริญญา  วันวัฒน์สันติสุข    
8 นางสาวน  าทิพย ์ ธรรมปตัย ์    
9 นางสาวธันยพร  จันนันท์    
10 นางสาวรัตนา  จันทร์ทอง    
11 นางสาวพรรณ ี หงษ์เวียง    
12 นางสาวขันทอง  หงษ์เวียง    
13 นางสาวจันทร์อิ่ม  กลิ่นผกา    
14 นางสาวสังวาลย ์ ค านวน     
15 นายธรรมรัตน ์ ไชยพันธ์     
16 นางสาวฐานิตา  สมชาต ิ     
17 นางสาวรวิวรรณ  มะลิบู ่     
18 นางสาวนิภาภรณ์  ทองจรัส     
19 นางสาววิภาวรรณ  กุลวงษ์     
20 นางสาวสุกัญญา  ลุผล     
21 นางสาวจีรนันท์  ศิลาลัย    
22 นางสาวเจนนี ่ เขียวอ้วน    
23 นางสาววิไลรัตน ์ ผิวละออ    
24 นายไฉน  นารีนุช    
25 นางสาวอรธิดา  เชื อหาญ    
26 นางสาววนิดา  คนคล่อง    
27 นางสาวณัฐริกา ยืนยง    
28 นางสาวจิณัฐตา ศรลีาศักดิ ์    
29 นายอภิชัย ราชิวงศ์    
30 นายธนพล รบกลา้    
31 นางสาวจิรัชยาทิพย ์เสียงล  า    
32 นายชูโรจน ์ตรีประภากร    
33 นางสาววนิดา ทองแปลง    
34 นางสาวจีรวรรณ แข็งแรง    
35     

 

 

 



รายชื่อนกัศึกษาปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา อนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอเมือง ห้องเรียนที่  2 

วิชา............................................................. 

ที ่ ชื่อ - สกุล Pre-test  Post-test  หมายเหตุ 
1 นางสาวนุจร ี เมืองโคตร    
2 นางสาวปุ้ย  หลวงอุดม    
3 นางสาวนิตยา  ปู่บุตรชา    
4 นางสาวศุภาพิชญ ์ ค าขาย    
5 นางสาวจุฑาทิพย ์ ผ่องแผ้ว    
6 นางสาวเอมอร  บุญช่วน    
7 นางสาวอาธิติยา  วงษ์ศรีทา    
8 นางสาวเสาวลักษณ ์ ช่วยกลาง    
9 นางสาวรุ่งทิพย ์ พรหมกรุง    
10 นางสาวขวัญจิรา  เทพสุริย ์    
11 นางสาวนงค์คาร  โคตรสขึง    
12 นายกฤษณพงษ ์ โบกค า    
13 นางสาวสุนันทา  สายรัฐ    
14 นายศรนรินทร์  ผิวข า     
15 นายทรงพล  ตั งเพิ่มพูนทรัพย ์     
16 นางสาวสุกัญญา  บุญมี     
17 นายวีราศักดิ ์ แสนวิเศษ     
18 นางสาวอารยา  โทนสิมมา     
19 นางสาวจรสัรัศมิ ์ กาสา     
20 นางสาวสิรโิสภา  สุรยิะบุตร     
21 นางสาวอัชญา  แซ่ลี     
22 นางสาวฟ้าเฟื่อง  เวียงวะลัย    
23 นางสาวชนิสรา  ราชิวงศ์    
24 นางสาวเทพสุดา  ธรรมยอย    
25 นางสาวชไมพร  วุฒิสิทธ์ิ    
26 นางสาวมณรีัตน์ อุค า    
27 นายนิติเทพ ดีดวงพันธ ์    
28 นายธงชัย แสงสมบัต ิ    
29 นางสาวฉัตรชดาพร พันมหา    
30 นางสาวธนพร แสนวิเศษ    
31 นางสาวนัฐลดา ค าปาน    
32 นางสาวปนัดดา ประสาวกา    
33 นางสาวเมธาวีร์ ศรีสมบัต ิ    
34 นางสาวจุฑาภรณ์ ราวันด ี    
35 นายทนงศักดิ์ ศรีโยหะ    

 

 



รายชื่อนักศึกษาปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา อนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอเมือง ห้องเรียนที่  3 

วิชา............................................................. 

ที ่ ชื่อ - สกลุ Pre-test  Post-test  หมายเหตุ 
1 นางสาวกัญญา  ก้องเสยีง    
2 นางสาวจันทิรา  เมืองโคตร    
3 นางสาววิวาพร  ดีดวงพันธ์    
4 นางสาววรณ ี ไชยสัตย ์    
5 นางสาวบุษบา  อุค า    
6 นางสาวลลิตา  เดชจร    
7 นายพงษ์ชนะ  วงค์แสง    
8 นางสาวธันยพร  โทนสมิมา    
9 นางสุภาพร  แสวงบุญ    
10 นางสาวจารภุัทร  บุญส่ง    
11 นางสาวสกุลรัตน ์ บ ารุงวงค์    
12 นางสาวสุจติรา  เมืองโคตร    
13 นางสาววรรณภา  ถิตย์ผ่อง    
14 นางสาวจิตติพร  กกแก้ว     
15 นายชัยณรงค ์ อุดรวงค ์     
16 นางสาวรวิพร  ศรีวะวงค์     
17 นางสาวรวิภา  ศรีวะวงค ์     
18 นางสาวจันดา  แสนต่างใจ     
19 นางสาวนันทิพร  มณีวรรณ ์     
20 นางสาวพรทิพย ์ พลสงคราม     
21 นางสาวสุชาดา  แสนค า    
22 นางสาวจิราพร  ต่อซอน    
23 นางสาวฐิติพร  เกษรราษฎร ์    
24 นางสาววรกมล  โนร ี    
25 นางสาวกัญญารัตน ์ ใจตรง    
26 นางสาวสุจติรา  เมืองโคตร    
27 นางสาววนัฐชนก ยืนยง    
28 นางสาวรัตดา วรบุตร    
29 นางสาวชไมภรณ ์ปากหวาน    
30 นางสาวขวัญฤดี พรพา    
31 นางสาวปรีญากมล จันทร์สมคัร    
32 นายเทพณรงค ์เลากัญหา    
33 นางสาวจิราภา ทองออน    
34 นางสาวชุติมา ไชยสัตย ์    
35 นางสาวรัชราวรรณ ์ค าขันธ์    

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา อนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอเมือง ห้องเรียนที่  3 

วิชา............................................................. 

ที ่ ชื่อ - สกุล Pre-test  Post-test  หมายเหตุ 
1 นายพัฒนพร วังคะฮาต    
2 นางสาวปาริชาต ิเสนาวัง    
3 นางสาววิจิตรา นามบุตร    
4 นางสาวเพชรลดัดา ไชยรัตน ์    
5 นายชาญชัย ขันสิงห ์    
6 นางสาวดวงใจ สุวรรณสุข    
7 นางสาวกาญจณ ีสุวรรณพันธ์    
8 นายไพรวลัย์ วรจติร    
9 นางสาวกมลวรรณ ค าทอง    
10 นางสาวกรรณิการ ์พุฒป่า    
11 นายวรเชษฐ์ สุขกร ี    
12 นายสฤษดิ ์ควานหลวง    
13 นายกิตตินันท์ เลประภาพ    
14 นางสาวหัถยา นันตระกูล     
15 นายสังวาน ค าพลิา     
16 นางสาวสสินิภา ธนสุขิฎกุล     
17 นายกีรต ิจิตต านาน     
18 นางสาวเบญจวรรณ ค าหมอก     
19 นางสาวภัทรภร ชัยนรวัฒน ์     
20 นายทัพพ ์พิมพ์แก้ว     
21 นายเชิดศักดิ ์เพียรจิตร    
22 นางสว่าง สุระขันธ ์    
23 นายพงศภรณ ์สุระขันธ์    
24 นางสาวกนกพชิญ์ ทวีโคตร    
25 นางสาวจิรวด ีภูริธร    
26 นายศักดิ์ชัย เพชรรังษ ี    
27 นางสาวปาริชาติ บุตรแก้ว    
28 นายเสกสรรค ์สุพร    
29 นายจักรินทร ์สุพร    
30 นายณัฐพงษ ์แสนโสม    
31 นางสาวทิพมาศ อินทร์ทอง    
32 นายต้นตกาล ขันติกุล    
33 นายสราวุธ เหลาผา    
34 นางสาวอารดา วงค์ผาบุตร    
35 นางสาวมาลิน ีสุพร    

 


