เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

1

22/8/04

54181100207

นางสาว

เจนจิรา จอมใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

18/6/61

55181100131

นาย

วีระยุทธ เยียดยอด

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

10/6/61

55181100244

นางสาว

อภิญญา หล้าดอก

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

22/6/61

55181400215

นางสาว

เบญจวรรณ ศรีนวล

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

5

25/6/61

53181100139

นางสาว

วาสนา มาชัยวงค์

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

20/6/61

54181400216

นางสาว

ชิดชนก ชมชื่น

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

7

20/6/61

54181860201

นางสาว

กมลชนก ชมชื่น

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

8

17/6/61

54181860205

นางสาว

จันทนา วิจิตร

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

9

25/6/61

55181010101

นางสาว

กชพร มะโนคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

10

28/5/61

55181010102

นางสาว

กรรณิการ์ คารังษี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

11

6/6/61

55181010104

นางสาว

กัญญาณัฐ สาก้อน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

12

8/6/61

55181010105

นางสาว

จาริยา คงโนนกอก

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

13

25/6/61

55181010106

นางสาว

จารุวรรณ พังยะ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

14

23/6/61

55181010110

นางสาว

ชิดชนก พร้อมจิตร

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

15

7/6/61

55181010111

นางสาว

ชุดาภร

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

16

4/6/61

55181010114

นาย

ทัศนัย ใจกาวิน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

17

19/7/04

55181010115

นางสาว

ธนาภรณ์ ทาเรือน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

18

1/6/61

55181010116

นาย

ธัณวัฒน์ อุดหมอ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

19

6/6/61

55181010117

นางสาว

นวลอนงค์ ปัญญาอรุณ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

20

3/6/61

55181010119

นางสาว

เบญจพร เทวะประทีป

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

21

2/6/61

55181010120

นางสาว

เบญจวรรณ ยะแสง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

22

24/6/61

55181010121

นาย

ปรเมศวร์ ประเทือง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

23

25/6/61

55181010122

นางสาว

ปวิชญา อุดก้อน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

มูลมณี

สาขาวิชา

คณะ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

24

25/6/61

55181010123

นางสาว

พยุงจิต คิดว่อง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

25

25/6/61

55181010124

นางสาว

พัชรา มีบุญ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

26

19/6/61

55181010125

นางสาว

ภรณ์ทิพย์ บุญวิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

27

19/6/61

55181010130

นางสาว

วรนุช ดีล้นเลิศนัก

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

28

13/6/61

55181010131

นาย

วัชรพงษ์ พิริแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

29

1/7/61

55181010134

นางสาว

วิไลวรรณ หยกพงศ์กนก

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

30

12/6/61

55181010137

นางสาว

สมพร สาลี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

31

25/6/61

55181010140

นางสาว

สุภารัตน์ คามูลตา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

32

2/6/04

55181010141

นางสาว

เสาวภาคย์ ไชยเดช

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

33

13/6/61

55181010142

นาย

อนุชิต แสนตางใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

34

19/6/61

55181010143

นางสาว

อรุโณทัย ไกรศรีตระกูล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

35

8/6/61

55181010144

นางสาว

อุบลวรรณ บุญหมั้น

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

36

11/6/61

55181010201

นางสาว

กนิษฐา คุณครอง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

37

25/6/61

55181010203

นางสาว

กฤษณา สีตะวัน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

38

14/6/61

55181010204

นางสาว

กฤษณา เดินไว

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

39

11/6/61

55181010205

นางสาว

กาญจนา เป็งปัน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

40

6/6/61

55181010208

นางสาว

ขวัญใจ ถาแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

41

14/6/61

55181010213

นางสาว

ชริยา แว่นนนท์

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

42

10/6/61

55181010214

นางสาว

ชื่นนภา ขาใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

43

19/6/61

55181010217

นางสาว

ณัฐพร สุวรรณพรหม

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

44

31/5/04

55181010218

นางสาว

นฤมล อินต๊ะแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

45

16/6/04

55181010219

นางสาว

บงกช สัจจะเดช

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

46

22/6/61

55181010224

นาย

พินิจ วรรณคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

47

7/6/61

55181010226

นาย

ภานุวัฒน์ ชื่นดวง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

48

3/6/61

55181010227

นางสาว

มณีจันทร์ เหล่าใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

49

25/5/04

55181010228

นางสาว

ชาคริยา ขันคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

50

15/6/61

55181010229

นางสาว

ยุภารัตน์ ธนะสี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

51

2/6/04

55181010230

นางสาว

เยาวลักษณ์ ปินตาเชื้อ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

52

16/6/61

55181010231

นางสาว

วิพรรณ ยาทองคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

53

31/5/04

55181010232

นางสาว

วิไลพร ใจบุญมา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

54

22/6/61

55181010235

นางสาว

ศุภนันท์ ศรีคาวงศ์

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

55

11/6/61

55181010236

นาย

สันต์ภพ ธารสุขวิมาน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

56

2/6/04

55181010238

นางสาว

สิรดา ปัญญาศรี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

57

20/6/61

55181010242

นาย

อนุสรณ์ อนันต์วิไล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

58

4/6/61

55181010244

นางสาว

อัจฉรา ท่อนสาย

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

59

20/6/61

55181010245

นางสาว

ขวัญพร สุขแสวง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ครุศาสตร์

60

4/6/61

55181020102

นางสาว

กันชฎามาศ สุรินดา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

61

25/6/61

55181020104

นางสาว

จริญญา คาผง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

62

22/6/61

55181020105

นางสาว

จารุวรรณ ใจวงค์

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

63

18/6/61

55181020106

นางสาว

จิณห์นิภา สุภเสน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

64

9/6/61

55181020107

นาย

จิรัฏฐ์ วางมือ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

65

23/6/61

55181020110

นางสาว

ชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

66

18/6/61

55181020112

นาย

ณัฐดนัย คนสูง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

67

25/6/61

55181020113

นางสาว

ณัฐธิดา นุแปงถา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

68

19/6/61

55181020116

นาย

ธวัชชัย ฝั้นสกูล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

69

22/6/61

55181020119

นางสาว

นรินทิพย์ กาจารี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

70

25/6/61

55181020122

นางสาว

พัชรีภรณ์ ใจเมือง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

71

24/6/61

55181020125

นางสาว

มัณฑิรา ต๊ะศรี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

72

20/6/61

55181020127

นางสาว

รัชนีกร วงค์คาลือ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

73

17/6/61

55181020128

นางสาว

รัตติยากร กิตเิ งิน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

74

25/6/61

55181020131

นางสาว

ศิริขวัญ ทองคาเหลือง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

75

23/6/61

55181020133

นางสาว

สร้อยสุดา สุนสะดี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

76

25/6/61

55181020138

นางสาว

สุพรรณี ตามล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

77

25/6/61

55181020139

นางสาว

สุภาภรณ์ ยอดแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

78

23/6/61

55181020142

นางสาว

อารียา สุปินะ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

79

19/6/61

55181020143

นางสาว

อาภา เลาหมี่

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

80

24/6/61

55181020201

นางสาว

กนกพร เต็บเตียง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

81

27/5/61

55181020204

นางสาว

จริญญา ปะทะยะ

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

82

15/6/61

55181020205

นางสาว

จิตสุภา แห้งโห้ง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

83

8/9/04

55181020206

นางสาว

จิรัชญา อุดถาน้อย

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

84

16/6/61

55181020207

นาย

เจริญทรัพย์ จายาม

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

85

25/6/61

55181020208

นางสาว

ชนม์ชนก คันธชุมภู

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

86

22/6/61

55181020210

นางสาว

ชลีกร ชาวคาเขต

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

87

18/6/61

55181020215

นางสาว

ธัญญาทิพย์ มณีวรรณ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

88

9/6/61

55181020218

นางสาว

นุชนารถ จรรยา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

89

30/5/04

55181020219

นางสาว

ปาลิตา ป้อคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

90

24/6/61

55181020221

นางสาว

พรพิมล กมลดีเลิศ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

91

22/6/61

55181020223

นางสาว

พานิตา พานแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

92

24/6/61

55181020226

นางสาว

รัชฎา ตาแสน

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

93

6/6/61

55181020227

นางสาว

รัชนี สูงความดี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

94

22/6/61

55181020229

นางสาว

วิลาวัณย์ เจริญผล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

95

5/7/61

55181020230

นาย

วุฒิชัย โทลา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

96

26/5/61

55181020231

นางสาว

ศรสวรรค์ คณะเลิศ

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

97

25/5/04

55181020232

นางสาว

ศศิประภา กันจู

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

98

2/6/61

55181020234

นางสาว

ศิริขวัญ ขัตตระกูล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

99

16/6/61

55181020235

นางสาว

ศิริรัตน์ สุวรรณ์

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

100

12/6/61

55181020236

นางสาว

สกุลรัตน์ ศรีธิทนันไชย

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

101

24/6/61

55181020237

นางสาว

สายชล ลื่นกลาง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

102

29/6/61

55181020240

นางสาว

อรนันท์ จันคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

103

24/6/61

55181020241

นางสาว

อรุโณชา การอง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

104

15/6/61

55181020242

นางสาว

พัฒนรัตน์ ลังกาตุง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

105

19/6/61

55181020243

นางสาว

อัจฉรา สิริสุนทรกุล

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

106

24/6/61

55181020244

นาย

อาชานนท์ แสงศรี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

107

21/6/61

55181100102

นางสาว

กนกวรรณ คาเขื่อน

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

108

24/6/61

55181100104

นางสาว

กรรณิการ์ ครุฑทอง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

109

22/6/61

55181100105

นาย

กิตติศักดิ์ ขุนชุ่ม

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

110

7/7/61

55181100106

นางสาว

กุลทิวา หม่องจู

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

111

20/6/61

55181100109

นาย

จิรวัฒน์ ทองประไพ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

112

25/6/61

55181100110

นางสาว

จุฑามาศ ธรรมเพ็ชร

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

113

10/6/61

55181100111

นางสาว

ชฎาภรณ์ ลังกาแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

114

25/6/61

55181100117

นางสาว

ดรุณี สิทธิโน

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

115

25/6/61

55181100118

นาย

ธนพงศ์ ใจอินทร์

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

116

13/6/61

55181100123

นางสาว

มนทิกา อินถา

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

117

24/6/61

55181100124

นางสาว

รวีกานต์ ทามูล

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

118

3/7/61

55181100125

นางสาว

รัชฎาภรณ์ บังคมเนตร

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

119

20/6/61

55181100128

นางสาว

วรรณิภา จิระ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

120

16/6/61

55181100129

นางสาว

วราภรณ์ เครือปา

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

121

20/6/61

55181100133

นางสาว

ศุลีพร ศรเขื่อน

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

122

11/6/61

55181100136

นางสาว

สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

123

22/6/61

55181100138

นางสาว

เสาวนีย์ ชัยได้สุข

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

124

5/6/61

55181100140

นางสาว

หนึ่งฤทัย ใจสุตะ๊

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

125

25/6/61

55181100141

นางสาว

อมรรัตน์ ชมภูแสง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

126

2/6/04

55181100142

นางสาว

อรอนงค์ ต๊ะนางอย

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

127

24/6/61

55181100143

นาย

อานุภาพ น่าหมู่

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

128

15/6/61

55181100144

นาย

อารีฟีน อับดุลอารี

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

129

22/6/61

55181100201

นางสาว

กนกแพรว ทองคากูล

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

130

31/5/61

55181100202

นาย

กฤตเมธ อุ่นโพธิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

131

24/5/04

55181100204

นางสาว

กาญติมา ตุย้ วงศ์

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

132

18/6/61

55181100205

นางสาว

จิตธกานต์ แผ่นคา

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

133

22/6/61

55181100206

นางสาว

จิราพร เขียวคา

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

134

4/6/61

55181100207

นางสาว

จุฑารัตน์ จันทร์โกฎิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

135

4/6/61

55181100208

นางสาว

ชนากานต์ ชุ่มเชย

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

136

1/6/04

55181100210

นางสาว

ทรงพร ปลิวมา

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

137

4/6/04

55181100214

นางสาว

ธัญลักษณ์ ผาเพียว

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

138

19/6/61

55181100215

นาย

นนทกร มุ้ยศรี

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

139

6/7/61

55181100217

นางสาว

ปทุมรัตน์ แต้มฉลาด

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

140

4/6/61

55181100218

นางสาว

ปวีณา ก๋าจุมปู

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

141

5/6/61

55181100219

นางสาว

ปิยฉัตร ยาบัว

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

142

25/6/61

55181100220

นาย

พงศกร นาสาร

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

143

23/6/04

55181100223

นางสาว

ภาวิณี สุวรรณศร

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

144

31/5/61

55181100224

นาย

ภูริภัส ทองทุ่งโปร่ง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

145

29/5/61

55181100227

นาย

รณชัย ปินใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

146

1/6/04

55181100228

นางสาว

รติรส คิดชอบ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

147

19/6/61

55181100229

นางสาว

รัชดา ยะตือ้

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

148

11/6/61

55181100230

นางสาว

รัตนพรรณ อุดขันจริง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

149

1/6/04

55181100231

นางสาว

ลลิตา คาสุทธิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

150

6/7/61

55181100232

นางสาว

วิราวรรณ กิ่งจักร์

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

151

24/6/61

55181100235

นางสาว

สุชาดา หลวงธิจา

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

152

20/6/61

55181100236

นางสาว

สุพิชญา แสงแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

153

10/6/61

55181100237

นางสาว

สุภาภรณ์ ใจเส็น

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

154

5/6/61

55181100239

นาย

สุรบท วาทินนิรันดร

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

155

3/6/61

55181100240

นางสาว

เสาวลักษณ์ ปาระมี

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

156

2/6/61

55181100241

นางสาว

หนึ่งฤทัย ล่ามแก้วศักดิ์

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

157

5/6/61

55181100242

นาย

อดิเทพ ประกาศิตทอง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

158

23/6/61

55181400101

นางสาว

กนกวรรณ บุญหอม

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

159

24/6/61

55181400103

นาย

กษาปณ์ ยอดบริสุทธิ์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

160

22/6/61

55181400104

นางสาว

กัลยาณี ชุ่มแกว่ง

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

161

25/6/61

55181400105

นางสาว

เกวริน จินดาจักร์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

162

24/6/61

55181400106

นาย

ขวัญชัย กองเฟือย

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

163

25/6/61

55181400107

นางสาว

จิราภรณ์ สาเภาเครือ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

164

25/6/61

55181400109

นางสาว

เจนจิรา ศรีสิงห์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

165

23/6/61

55181400111

นางสาว

ชาริณี ธูปเมือง

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

166

23/6/61

55181400113

นาย

ธนพล ม่วงทา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

167

21/6/61

55181400114

นาย

ธนากร สุปิน

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

168

4/6/61

55181400116

นางสาว

เบญจมาศ กันธิยะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

169

29/5/61

55181400117

นาย

ปภณ ตัง้ ประเสริฐ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

170

6/6/61

55181400119

นางสาว

พิชญ์จิรา ฝั้นมณีวรรณ์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

171

7/7/61

55181400120

นางสาว

พิมพ์ชนก อนุมะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

172

24/6/61

55181400121

นางสาว

พิมพ์ผกา คาโท๊ะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

173

13/11/04

55181400122

นางสาว

ภัสพิชา การะกัน

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

174

4/6/61

55181400123

นางสาว

มนทณีย์ ขัดสี

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

175

16/6/61

55181400124

นางสาว

เมรินทร์ ฉัตรยาลักษณ์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

176

27/5/61

55181400125

นางสาว

รัชนีวรรณ เปาวะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

177

22/6/61

55181400126

นาย

รัชพล อนุ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

178

22/6/61

55181400127

นางสาว

วรากานต์ สถาน

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

179

21/6/61

55181400128

นางสาว

ศศิปภา กายาเมา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

180

23/6/61

55181400131

นางสาว

วีรยา เครือใจยา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

181

12/6/61

55181400132

นางสาว

สุภาพร มูลธิ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

182

23/6/61

55181400133

นางสาว

สุภาวดี หลวงธิจา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

183

24/6/61

55181400136

นาย

อรรณพ หน่อใหม่

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

184

28/5/61

55181400138

นางสาว

อรอุมา คาแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

185

2/6/61

55181400139

นางสาว

นัทธ์หทัย ยศแก่น

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

186

25/6/61

55181400141

นางสาว

อัญชนา เตวิชัย

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

187

25/6/61

55181400142

นางสาว

อาไพ ขานวล

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

188

19/6/61

55181400201

นางสาว

กมลวรรณ ปันนา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

189

24/6/61

55181400204

นางสาว

จุฑามาศ อุดกันทา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

190

2/6/04

55181400205

นางสาว

ดายิน คิดอ่าน

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

191

16/6/61

55181400206

นาย

ชนิสร สายแปง

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

192

3/7/61

55181400208

นาย

ดนัย พันธ์พนมไพร

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

193

8/6/61

55181400211

นางสาว

นพวรรณ โปธาสุ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

194

20/6/61

55181400212

นาย

นฤมิตร หมื่นอภัย

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

195

19/6/61

55181400214

นาย

บุญแก้ว แซ่ท่อ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

196

24/6/61

55181400216

นางสาว

ปาริศา สายอิ่นแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

197

12/6/61

55181400218

นางสาว

ผกาพรรณ ดีตบิ๊

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

198

14/6/61

55181400219

นางสาว

พิมพ์พิไล คนไว

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

199

19/6/04

55181400220

นาย

พีระกานต์ ยอดปัญญา

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

200

15/6/61

55181400221

นางสาว

เพ็ญนภา จันทร์วงค์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

201

10/6/61

55181400222

นางสาว

ภาณุมาศ มาลี

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

202

24/6/61

55181400224

นางสาว

มนนภา เทพหินลัพ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

203

7/6/61

55181400227

นางสาว

ยุพารัตน์ มันพร้าว

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

204

25/6/61

55181400228

นางสาว

วทันยา อุดอิ่นแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

205

20/6/61

55181400229

นางสาว

วรรณวิกา เป็นลาภ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

206

31/5/04

55181400232

นางสาว

ศุภลักษณ์ สมงาม

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

207

5/7/61

55181400233

นาย

เศรษฐศาสตร์ สีสด

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

208

14/6/61

55181400234

นางสาว

สกุลรัตน์ สุคัมภีร์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

209

24/6/61

55181400235

นาย

สรายุทธ พวงพ่วง

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

210

17/6/61

55181400237

นางสาว

สุภาพร ใจนิยมไพร

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

211

18/6/61

55181400239

นาย

อดิศร มหายศนันท์

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

212

21/6/61

55181510101

นางสาว

กนิษฐา กลมดี

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

213

16/6/61

55181510102

นาย

กิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

214

20/6/61

55181510104

นางสาว

จันทร์จิรา พระวุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

215

25/6/61

55181510105

นางสาว

จิตราภรณ์ บิดาหก

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

216

18/6/61

55181510106

นางสาว

จิราพร ปัญญาเรือน

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

217

20/6/61

55181510107

นางสาว

จิราภัทร วงศ์แก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

218

20/7/04

55181510108

นาย

เจริญกิจ คิดสวย

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

219

10/6/61

55181510109

นางสาว

ชยากร ประมูลเชื้อ

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

220

23/5/04

55181510114

นางสาว

ณุจรี สีคาตาล

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

221

5/6/61

55181510115

นาย

ทักษ์ดนัย พรมมินทร์

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

222

20/6/61

55181510116

นางสาว

เบญจมาศ ไชยาจินะ

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

223

21/6/61

55181510118

นางสาว

เบญจวรรณ บุญทวี

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

224

17/11/04

55181510119

นางสาว

ปนัดดา มะโนยอด

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

225

18/6/61

55181510120

นางสาว

รุ่งอรุณ แก้วธิดา

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

226

11/6/61

55181510121

นางสาว

พัชรีภรณ์ หลวงปางอ้าย

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

227

21/6/61

55181510123

นางสาว

พิมพ์ชนก เตจ๊ะ

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

228

23/6/61

55181510124

นางสาว

พีรชา มีธรรม

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

229

27/5/61

55181510126

นางสาว

ภาวิณี เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

230

6/7/61

55181510130

นางสาว

ลัดดาวรรณ งามสวย

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

231

21/6/61

55181510131

นางสาว

วนิดา ไชยแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

232

21/6/61

55181510135

นางสาว

วิสุดา แจ้ห่มเครือ

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

233

4/7/61

55181510136

นางสาว

ศศิธร วงศ์ศักดิรินทร์

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

234

19/6/61

55181510137

นางสาว

ศิริวรรณ ชอบจิต

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

235

11/6/61

55181510138

นางสาว

สาธินี อิ่นทา

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

236

25/6/61

55181510140

นาย

สุบิน แสงท้าววิวัฒน์

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

237

23/6/61

55181510141

นางสาว

สุมินตรา ผ่องกลาง

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

238

22/6/61

55181510143

นางสาว

อัมรินทร์ ก้องธารง

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

239

24/6/61

55181550101

นาย

นิธิชาญ ประมาณ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

240

17/6/61

55181550102

นางสาว

กานต์ทิตา ทิพยศ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

241

25/6/61

55181550103

นางสาว

จันทกานต์ สมณะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

242

22/6/61

55181550105

นาย

ณัฏ์ฐวิสิษฐิ์ สิทธิยะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

243

20/6/61

55181550106

นาย

ณัฐนนท์ สมจิตต์

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

244

20/6/61

55181550108

นาย

ณัฐพงศ์ ปงกา

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

245

18/6/61

55181550109

นาย

ทรงภพ ขุนยวมอนุรักษ์

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

246

25/6/61

55181550111

นาย

ธนากร แสนคามา

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

247

28/6/61

55181550113

นางสาว

นฤมล ปูปินตา

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

248

17/6/61

55181550114

นาย

นวมินทร์ ยาวิชัย

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

249

4/6/61

55181550115

นาย

นิติ เหมือนฟู

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

250

10/6/61

55181550116

นาย

ปฐมพงษ์ วังวงษ์

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

251

7/7/61

55181550118

นางสาว

ผกามาศ วงค์ษา

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

252

23/6/61

55181550119

นาย

พงศกร บูรณเทศ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

253

25/6/61

55181550120

นาย

พงศธร ชัยอาจ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

254

25/6/61

55181550122

นาย

พรอนันต์ มั่งใหม่

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

255

6/6/61

55181550123

นาย

พัฒนากร อุ่นใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

256

16/6/04

55181550124

นาย

รัชพล บุตรเล็ก

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

257

21/6/61

55181550127

นางสาว

ลลิตา เจนสว่าง

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

258 10/6/61 - 18/6/61

55181550128

นางสาว

วรรศิกา ฝั้นสืบ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

259

13/6/61

55181550129

นางสาว

วรัญญา ติบ๊ ปะละ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

260

16/6/61

55181550131

นางสาว

ศิริขวัญ แก้วแพร่

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

261

23/6/61

55181550132

นาย

ศุภพันธุ์ สุพรม

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

262

7/6/61

55181550133

นางสาว

ศุภรัตน์ มูลชนะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

263

11/6/61

55181550134

นาย

สีหราช เครือนวล

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

264

22/6/61

55181550135

นางสาว

สุริฉาย เป็นเอก

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

265

7/7/61

55181550136

นาย

อดิศักดิ์ กาแพงแก้ว

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

266

7/6/61

55181550137

นาย

อนันท์ บุตตะจีน

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

267 14/6/61 - 13/12/61

55181550138

นางสาว

อมรรัตน์ ตัวะฮ้อ

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

268

16/6/61

55181550140

นาย

อาคม อินต๊ะพันธ์

ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์

269

18/6/61

55181570101

นางสาว

กันติยา น่วมฟั่น

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

270

23/6/61

55181570102

นางสาว

กาญจนา ปันทา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

271

5/6/61

55181570103

นางสาว

กุสุมา วงค์รัตน์

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

272

25/6/61

55181570104

นาย

จักรกฤษณ์ ทิพย์มา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

273

17/6/61

55181570106

นางสาว

จีระพร ใจยะคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

274

22/6/61

55181570108

นางสาว

ชริญาณ์ สุวรรณทา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

275

5/6/61

55181570109

นางสาว

ชาลินี ทะใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

276

16/6/61

55181570110

นางสาว

ณัฐชยา ปากหวาน

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

277

9/6/61

55181570111

นางสาว

ณัฐทิยา ธนูสาร

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

278

4/6/61

55181570112

นางสาว

ดารุณี วังซ้าย

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

279

14/6/61

55181570115

นางสาว

ทัศนีย์ ต๊ะใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

280

12/6/61

55181570116

นางสาว

ธัญญาลักษณ์ ทารักษ์

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

281

18/6/61

55181570119

นางสาว

นุชศริน กันทา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

282

18/6/61

55181570122

นางสาว

พัชราภรณ์ เครืออุ่น

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

283

29/5/61

55181570123

นางสาว

ภาวิณี ธิกันทา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

284

3/6/61

55181570125

นางสาว

รัชนี ทาว่อง

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

285

22/6/61

55181570127

นางสาว

รุ่งธิดา จิตหาร

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

286

25/6/61

55181570128

นางสาว

วราภรณ์ ภูมิฐาน

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

287

25/6/61

55181570130

นางสาว

ศศิกานต์ จริยา

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

288

23/6/61

55181570132

นางสาว

สุนันทา อาวรณ์

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

289

16/6/04

55181570134

นางสาว

สุภาพร ปาเมืองมูล

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

290

4/6/61

55181570135

นางสาว

สุวรรณี อุดเอ้ย

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

291

24/6/61

55181570136

นางสาว

โสภาพรรณ คุณดิลกลาวัณย์ ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

292

22/6/61

55181570137

นางสาว

หฤทัย ต้องใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

293

14/6/61

55181570140

นางสาว

อัญฑิกา เพชรพลอย

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

294

19/6/61

55181570141

นางสาว

อารีรัตน์ คนสูง

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

295

24/6/61

55181580104

นางสาว

ชลดา คาน้านอง

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

296

24/6/61

55181580105

นางสาว

ทิยานนท์ คงคาเปา

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

297

21/6/61

55181580107

นาย

นวพล จันธิมา

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

298

1/7/61

55181580110

นางสาว

นิลาวรรณ สายพรหม

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

299

18/6/04

55181580112

นาย

ปรานต์วัศ ฝั้นอย่าง

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

300

25/6/61

55181580115

นางสาว

พิมพกานต์ จัดว้อง

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

301

11/7/04

55181580116

นางสาว

เพชรา วารีสกุล

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

302

13/6/61

55181580122

นางสาว

วริศรา ใจกล้า

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

303

25/6/61

55181580132

นางสาว

อารดา ป๊อกคาอู๋

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

304

22/6/61

55181580133

นางสาว

ไอระดา ชะนะดี

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร์

305

20/6/61

55181590101

นางสาว

จิรัชยา จันทร์อินตา

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

306

17/6/61

55181590107

นางสาว

ทิพวัลย์ ศรีปูคา

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

307

4/6/04

55181590108

นางสาว

ธิตมิ า นามปวน

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

308

14/6/61

55181590109

นางสาว

นงลักษณ์ สารปิมปา

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

309

1/6/04

55181590113

นางสาว

นุชชนา ถาน้อย

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

310

4/6/04

55181590115

นางสาว

ปิยนุช วรรณชัย

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

311

4/6/61

55181590116

นางสาว

พนิดา นาทรายนุสรณ์

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

312

4/6/61

55181590117

นางสาว

พัชรียา ตะยะพงค์

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

313

8/6/61

55181590121

นางสาว

วรรณิษา กันทา

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

314

4/6/04

55181590122

นาย

วัจสันต์ ปัญญาใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

315

14/6/61

55181590127

นางสาว

วิภาดา ตะยะ

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

316

5/6/04

55181590128

นางสาว

สายใจ คาวัน

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

317

8/6/61

55181590129

นางสาว

สิริพร ญานะ

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

318

19/6/61

55181590130

นางสาว

สุฑามาศ เชื้อหมอ

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

319

16/6/61

55181590131

นางสาว

สุภาพร วันกาโย

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

320

31/5/04

55181590132

นางสาว

สุภาพร อิ่นคาเชื้อ

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

321

25/6/61

55181590133

นางสาว

อรนิล สิทธุ์ทวีศักดิ์

ครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

322

25/6/61

55181860101

นางสาว

ธัญญารัตน์ ห้อขุนทศ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

323

26/5/04

55181860102

นางสาว

สุกัญญา ใจวนะ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

324

4/6/61

55181860103

นางสาว

มัลลิกา แช่มชัย

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

325

7/6/61

55181860104

นางสาว

กัณณิกา ตะมะวงศ์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

326

23/6/04

55181860105

นางสาว

พรรณภัค พรหมสาย

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

327

24/6/61

55181860106

นางสาว

ดาริกา กันทะวงค์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

328

22/6/61

55181860107

นางสาว

พิมผกา ศรีธิ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

329

17/6/61

55181860108

นางสาว

ปิญาภรณ์ ชุ่มธิ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

330

23/6/61

55181860112

นางสาว

ขวัญดาว ปาสิงห์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

331

10/6/61

55181860114

นางสาว

กรนิกา กาวิน

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

332

3/6/61

55181860115

นางสาว

รัตน์ธิดา ถาตา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

333

5/6/61

55181860116

นางสาว

น้าทิพย์ ปูชัย

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

334

2/6/04

55181860117

นางสาว

อาทิตยา ติบ๊ เรือน

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

335

6/6/61

55181860118

นางสาว

วารุณี ธรรมขันท์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

336

9/6/61

55181860120

นางสาว

กาญจนา ใจคาลือ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

337

1/6/04

55181860121

นางสาว

จันทร์จิรา ปิยะ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

338

1/6/61

55181860123

นางสาว

ตอง กลางกาญจน์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

339

12/6/61

55181860126

นางสาว

ปานรวี ฟูคา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

340

24/6/61

55181860127

นางสาว

แสงทิพย์ กล้าหาญ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

341

17/6/61

55181860129

นางสาว

เสาวลักษณ์ อินน้อง

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

342

3/6/61

55181860130

นาย

อนุชา อรินทร

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

343

6/7/61

55181860132

นาย

ณัฐวุฒิ คาหล้า

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

344

9/6/61

55181860134

นางสาว

พฤกษาชาติ นันต๊ะ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

345

11/6/61

55181860135

นางสาว

พัชรินทร์ สิทธิตนั

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

346

7/7/61

55181860136

นางสาว

จารุวรรณ แสงทอง

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

347

6/6/61

55181860138

นางสาว

ธัญชนก กันทาดี

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

348

10/6/61

55181860142

นางสาว

วรัญญา มหานันต์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

349

24/6/61

55181860201

นางสาว

นัฐพร เขื่อนคา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

350

2/6/04

55181860202

นางสาว

ภัชรินทร์ เรืองคา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

351

11/6/61

55181860203

นางสาว

นันทิกานต์ หล้าคามูล

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

352

2/6/04

55181860204

นางสาว

เจนจิรา เผ่าปัญญา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

353

26/5/04

55181860206

นางสาว

เพชรี ติดธรรม

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

354

26/5/04

55181860210

นางสาว

กนกวรรณ แสนเป็ก

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

355

1/6/04

55181860211

นางสาว

กรรณิการ์ จิตอารี

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

356

11/6/61

55181860212

นางสาว

กันนยาลิน สุขธนาบูรณ์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

357

28/5/04

55181860215

นางสาว

เกศริน มีบุญ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

358

1/6/04

55181860216

นางสาว

จันจิรา พันธ์ไผ่

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

359

11/6/61

55181860217

นางสาว

จุฑามาศ ดวงผัด

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

360

20/6/61

55181860219

นางสาว

ฐิตยิ า กรงทอง

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

361

11/6/61

55181860221

นางสาว

ธนาพร สุรินทร์

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

362

24/5/04

55181860222

นางสาว

นัฐชา สุโน

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

363

1/6/04

55181860223

นางสาว

น้าฝน พลฉวี

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

364

2/6/04

55181860224

นางสาว

นุชจรี ใจอินถา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

365

28/5/04

55181860225

นางสาว

บุญรวย ประโดน

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

366

28/5/04

55181860227

นางสาว

พชรวดี อินทรโกศล

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

367

2/6/04

55181860229

นางสาว

พิชชาพร สมกันทา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

368

8/6/61

55181860230

นางสาว

เมวิกา เตชะพลี

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

369

3/8/04

55181860233

นางสาว

วรุณ สายวงค์ใจ

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

370

10/6/61

55181860234

นางสาว

วิภาภัค เอื้อถนอม

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

371

17/6/61

55181860235

นางสาว

ศดานันท์ พุดทรง

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

372

26/5/04

55181860237

นางสาว

ศิรภัสสร คาหลู่

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

373

2/6/04

55181860240

นางสาว

สุภาพร ขุนเทา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

374

22/6/61

55123390122

นาย

พสธร วงศ์ปันติ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

375

25/6/61

56123390106

นางสาว

จินตนา มูลสาร

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

376

23/6/61

56123390110

นางสาว

จุฑารัตน์ ทิยาว

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

377

22/6/61

56123390112

นางสาว

จุไรรัตน์ ลาใย

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

378

23/6/61

56123390119

นางสาว

ทวินตรา ศรีแก้วทุม

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

379

4/6/61

56123390121

นางสาว

นพมาศ บุญเรือง

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

380

18/6/61

56123390126

นาย

นิวัฒน์ นิ่วเลิศ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

381

24/6/61

56123390134

นางสาว

วรรณิดา โนโชติ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

382

25/6/61

56123390135

นาย

วัฒนา กันทาแจ่ม

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

383

4/7/61

56123390202

นางสาว

การะเกด สารเหล่า

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

384

20/6/04

56123390204

นางสาว

กุสุมา โกมลเศรษฐ์

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

385

15/6/04

56123390205

นาย

จาตุรนต์ ใจอินทร์

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

386

15/6/04

56123390234

นาย

วัชระเกียรติ วงค์ษา

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

387

21/6/61

56123390238

นางสาว

ศิริพร ศรเตโช

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

388

24/7/04

56123390240

นาย

สาราญ คาวงค์

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

389

24/6/61

56123390243

นางสาว

อันธิกา ชุ่มธิ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

390

20/6/61

57123390104

นาย

กิตติกวิน วิชัย

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

391

22/6/61

57123390109

นางสาว

ขวัญสุดา สุขะ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

392

5/6/61

57123390112

นางสาว

จิราภรณ์ ยะคาป้อ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

393

5/6/61

57123390113

นางสาว

ชฎาภรณ์ บัวอ่อน

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

394

23/6/61

57123390118

นางสาว

ณัฐชยา ยอดดี

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

395

20/6/61

57123390120

นางสาว

ดรุณี หล้าใจ

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

396

25/6/61

57123390124

นาย

ธนวัฒน์ ธิบดี

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

397

23/6/61

57123390144

นางสาว

อาทิตยา ใจมอย

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

398

24/6/61

57123390149

นาย

มนตรี เสียงหวาน

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

399

11/6/04

56124170120

นาย

พรวิรัตน์ ซาวสัก

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

400

22/6/04

56224010104

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

401

21/6/61

55124090104

นางสาว

จันธิรา มาลัยทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

402

22/6/61

55124090118

นางสาว

พิกุล เจริญศิริ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

403

2/7/04

55124170244

นาย

เอนก บุญชัยวงค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

404

22/6/04

55124170308

นางสาว

จุฑารัตน์ แหยมพุ่ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

405

2/8/04

55224010249

นางสาว

สุชาพิชญ์ กาใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

วิทยาการจัดการ

406

19/6/04

56124010101

นางสาว

เขมฤทัย เชื้อเต๊อะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

407

19/6/61

56124010110

นางสาว

ธัญลักษณ์ ปัญญาวงค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

408

11/6/04

56124010112

นางสาว

นพมาศ กมลเพชร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

409

14/6/04

56124010117

นางสาว

พรนภา ของมา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

410

25/6/61

56124010135

นางสาว

สุธิดา มีบุญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

411

15/6/61

56124010206

นางสาว

เจตนรินทร์ สุขพี้

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

412

4/6/61

56124010211

นางสาว

นฤมล วงค์ขัดแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

413

6/6/04

56124010213

นางสาว

นิภาพร จันตัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

414

5/6/04

56124010214

นางสาว

ปภาชาดา คามะยอม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

415

6/6/04

56124010218

นางสาว

พัชราภรณ์ หล้ากาศ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

416

19/6/61

56124010220

นางสาว

มินตรา ใจวัง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

417

3/6/61

56124010222

นางสาว

รัชฎาพร เนตรมาศ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

418

16/6/04

56124010224

นาย

วสันต์ ศรีใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

419

2/7/04

56124010229

นาย

ศิวภูมิ มิฉนั้น

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

420

24/6/61

56124010230

นางสาว

ศุกร์นภา ตันกูล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

421

23/6/04

56124010231

นาย

สหรัฐ หมื่นขัด

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

422

16/6/61

56124010233

นางสาว

สุธินันท์ จินดารัตน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

423

30/5/61

56124010235

นางสาว

วราภัสร์ เหล่าใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

424

13/6/61

56124010303

นางสาว

กุลชญา สีแปงวงค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

425

23/6/04

56124010311

นางสาว

ฐิตพิ ร ศรีคาสุข

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

426

11/6/61

56124010312

นางสาว

ดาราพร ทิมเทียน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

427

18/6/61

56124010313

นางสาว

ทัศนีย์ พินนุวิตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

428

4/6/61

56124010314

นางสาว

ทาริกา ตนาวรรณ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

429

18/9/04

56124010318

นาย

บดินทร์ เพชรคง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

430

14/6/61

56124010320

นางสาว

ปวีณ์สุดา โทวะดี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

431

18/6/04

56124010326

นาย

ณัฐชนน ไชยมงคล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

432

18/6/61

56124010334

นาย

สถิตพงษ์ สุภาเปี้ย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

433

22/6/04

56124010335

นางสาว

สมฤดี ไชยนันทน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

434

23/6/04

56124010337

นางสาว

อรวรรณ ถุงเงิน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

435

6/6/61

56124010338

นางสาว

อรุณทิพย์ เครือนวล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

436

23/6/04

56124090102

นางสาว

เกษรินทร์ จิตรหาญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

437

27/5/61

56124090103

นางสาว

จารุวรรณ รักสุด

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

438

22/6/04

56124090104

นางสาว

ชไมพร กันตา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

439

13/6/04

56124090108

นางสาว

ณัฐวิภา ถาแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

440

20/6/04

56124090112

นางสาว

นภารัตน์ เรืองฤทธิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

441

15/6/04

56124090114

นางสาว

นภัสสร ก๋องแน่น

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

442

22/6/04

56124090116

นางสาว

พรชนก ทะสุใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

443

4/6/61

56124090120

นางสาว

รัชนีกร ตุงคณาคร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

444

11/6/04

56124090124

นางสาว

วิชชุดา ทาวารี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

445

12/6/61

56124090126

นางสาว

วิลาวัณย์ อุ่นเสาร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

446

11/6/04

56124090129

นางสาว

สิรีธร เทพปัญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

447

23/6/04

56124090202

นางสาว

กัลย์สุดา แก้วประภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

448

23/6/61

56124090203

นางสาว

กาญจนา มีใจดี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

449

19/6/04

56124090206

นางสาว

ณัฐกุล ดวงแก้วมงคล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

450

20/6/61

56124090211

นางสาว

ปิยะรัตน์ อ่วมพรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

451

19/6/04

56124090214

นางสาว

พิมพ์ชนก จาปาเครือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

452

7/7/04

56124090215

นางสาว

พิมลพร รอดผล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

453

25/6/61

56124090216

นาย

เพทาย ไชยยา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

454

5/6/61

56124090217

นางสาว

มิโอะ อินต๊ะหา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

455

15/6/04

56124090220

นางสาว

ระพีพรรณ คานิล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

456

23/6/04

56124090226

นางสาว

ศุลีพร รักชาติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

457

22/6/04

56124090234

นางสาว

ทัตพิชา สุ่มประเสริฐ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาการจัดการ

458

14/6/61

56124160101

นางสาว

กมลวรรณ โชคอานวยกูล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

459

22/6/61

56124160104

นาย

กุลชาติ ยะด้วง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

460

15/6/61

56124160111

นางสาว

ณัฐกานต์ ฟูธรรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

461

25/6/61

56124160112

นางสาว

เนตรฐกานต์ ขันทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

462

21/6/04

56124160113

นางสาว

ริญญภัสร์ กีรติลือรัตน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

463

25/6/04

56124160116

นาย

พฤนาท ก๋าลือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

464

18/6/04

56124160118

นางสาว

พิชชาอร เขียวอ้าย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

465

25/6/61

56124160119

นาย

เพิ่มพูน เกิดเป็ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

466

13/6/04

56124160121

นางสาว

ภาวิณี หงษ์สิบหก

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

467

18/6/61

56124160122

นางสาว

วิลาวรรณ ขันทะบุตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

468

25/6/61

56124160124

นางสาว

ศุภรัตน์ อุดใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

469 22/6/61 - 14/12/61

56124160125

นาย

สิรภพ กูลวงศ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

470

25/6/61

56124160127

นางสาว

สุรียพ์ ร จันทร์แสง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

471

25/6/04

56124160129

นางสาว

สุรียว์ ัลย์ จันทราช

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

472

25/6/04

56124160204

นางสาว

คริสมาส ไชยแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

473

16/6/61

56124160217

นาย

ภาณุพงศ์ ทองเผือก

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

474

22/6/61

56124160223

นางสาว

วิลาวัลย์ รักคุณ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

475

25/6/04

56124160225

นางสาว

ศิริพร เต็มคามี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

476

24/6/61

56124160227

นาย

สนธยา ทองคูณคณาลาภ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

477

21/6/61

56124160232

นางสาว

อโนชา เป็งโม๊ะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

478

22/6/61

56124160233

นางสาว

อรวรรณ เมฆมากฤทธิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

479

2/6/04

56124170101

นางสาว

คัญธารัตน์ กาวิมูล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

480

30/5/61

56124170102

นางสาว

จันทร์จิรา ติบ๊ เสือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

481

19/6/61

56124170103

นางสาว

จิรัชญา มูลหาญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

482

11/6/04

56124170104

นางสาว

จุฑามาศ ยะสง่า

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

483

1/6/04

56124170105

นางสาว

ชฎาพร นนทะลา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

484

5/6/04

56124170107

นาย

ณัฐชัย โสภณพงษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

485

2/6/61

56124170108

นางสาว

ดลยา เทพเสาร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

486

5/6/04

56124170110

นาย

ทศพร ทะบุรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

487

4/6/04

56124170111

นาย

ธีรวัฒน์ ตาวงค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

488

18/6/04

56124170112

นาย

นลธวัช สมควน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

489

4/6/04

56124170113

นาย

นัฐพงษ์ ปัญญาใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

490

1/6/04

56124170117

นางสาว

บุศนภา เครือสาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

491

24/6/61

56124170119

นางสาว

พรรณราย ทอสาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

492

15/6/61

56124170123

นางสาว

พุธิตา สุดแดน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

493

1/6/61

56124170126

นางสาว

รุ่งฤทัย อุปนันต์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

494

5/6/04

56124170127

นาย

วนวัฒน์ วงศ์สุวรรณ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

495

21/6/04

56124170128

นางสาว

วราภรณ์ คาเครื่อง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

496

15/6/04

56124170134

นาย

ศุภชัย รัตนไพบูลย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

497

28/5/61

56124170139

นางสาว

สุภัทรา อินจันทร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

498

7/6/04

56124170140

นาย

สุเมธี จันทร์ทิพย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

499

6/6/04

56124170142

นาย

เอกพจน์ พิญยาหลวง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

500

21/6/61

56124170207

นางสาว

จิราภรณ์ ยอดเรือน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

501

23/6/61

56124170215

นางสาว

ธิดารัตน์ จารุจิตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

502

6/6/04

56124170217

นางสาว

นริศรา สายปัญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

503

25/6/61

56124170224

นางสาว

มนทกานติ ชัยยะแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

504

18/6/61

56124170227

นางสาว

ยุวดี จันทร์แก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

505

5/6/61

56124170231

นางสาว

วรดา อินจันทร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

506

20/6/04

56124170232

นาย

วรพจน์ แสงบุญเรือง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

507

22/6/61

56124170236

นางสาว

ศุลีมาศ ก้อนทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

508

29/5/61

56124170238

นางสาว

แสงรวี มาตย์รังสี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

509

4/6/04

56124170240

นางสาว

อลิสา จันทร์ศักดิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

510

3/7/61

56124170305

นางสาว

แคทรียา อุทธาปา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

511

5/6/04

56124170308

นางสาว

ชยาภรณ์ กาจัด

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

512

13/6/61

56124170318

นางสาว

ไพรสณฑ์ ไชยตัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

513

8/6/04

56124170331

นาย

ศรัณท์ภัทร สายทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

514

12/6/04

56124170334

นางสาว

ศุภกานต์ อาซาคาวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

515

8/6/04

56124170335

นาย

สหรัฐ กิ่งลังกา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

516

5/6/04

56124170338

นางสาว

สุพัตรา คาทา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

517

7/6/04

56124170339

นางสาว

อทิตยา ไชยนรินทร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

518

7/7/04

56224010103

นาง

กัญญณัฐ ตุย้ วงศ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

519

2/7/04

56224010106

นาย

เกรียงไกร ขันทะบุตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

520

29/6/04

56224010113

นางสาว

ชยานันท์ ปรเมศพิทักษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

521

25/6/04

56224010114

นาย

ฐิตภิ ูมิ ทิพย์ตา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

522

22/6/04

56224010115

นางสาว

ณัฏฐณิชา ศรีทองอินทร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

523

19/6/04

56224010140

นางสาว

มณีรัตน์ เขื่อนแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

524

27/6/04

56224010146

นางสาว

วารุณี โลมากูล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

วิทยาการจัดการ

525

1/6/04

58164160102

นางสาว

ฐิตมิ า คงธนประภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

526

25/6/04

58164160105

นางสาว

นภาพร เพชรแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

วิทยาการจัดการ

527

25/6/04

58164170101

นางสาว

จรีวรรณ พวงมาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

528

16/6/04

58164170102

นาย

จิราพันธ์ สาเรืองจิตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

529

25/6/04

58164170103

นางสาว

เจนจิรา สุวรรณศรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

530

13/6/61

58164170104

นางสาว

ณัฐธิชา คาวงษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

531

23/6/61

58164170108

นาย

ปฏิวัติ แก้วหนองยาง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

532

7/6/61

58164170111

นางสาว

มธุรส ชวนชิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

533

13/6/61

58164170112

นางสาว

ศิริลักษณ์ พุทธมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

534

23/6/61

58164170114

นางสาว

สุมิตรา เครือวัชรกุล

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

535

13/6/61

58164170115

นางสาว

สุรียพ์ ร ดีเลิศพร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

536

24/6/61

54854010107

นางสาว

ชลิดา เพชรปัญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

วิทยาการจัดการ

537

22/6/61

55125010130

นางสาว

ไพลิน เพิ่มสมบัติ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

538

23/6/61

55125010145

นางสาว

สุภาภรณ์ ชมภูชนะภัย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

539

24/6/61

56125010101

นางสาว

กชวรรณ คมใน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

540

11/6/61

56125010102

นางสาว

การะเกด มาลาดีเลิศ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

541

11/6/61

56125010103

นางสาว

เกวลี แปงแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

542

24/6/61

56125010105

นางสาว

จันจิรา วันดี

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

543

23/6/61

56125010106

นางสาว

จันทรา แซ่ลี

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

544

21/6/61

56125010108

นางสาว

จุฑามาศ มูลยะ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

545

7/7/61

56125010109

นางสาว

ชมพูนุช เรืองจิตร

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

546

20/6/61

56125010112

นาย

ณัฐดนัย กลิ่นส่ง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

547

13/6/61

56125010113

นางสาว

ดวงพร พันธ์นาม

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

548

11/6/61

56125010115

นางสาว

ธนาภรณ์ เข็มทอง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

549

19/6/61

56125010122

นางสาว

ปฏิณญา ศรีคาภา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

550

20/6/61

56125010123

นางสาว

ประภาพร ใจบุญ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

551

24/6/61

56125010124

นางสาว

พรทิพย์ ศรีคาภา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

552

2/6/61

56125010127

นางสาว

พิพัชรี สุวรรณสิงห์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

553

13/6/61

56125010128

นางสาว

พิมพ์ผกา อิ่นอาไพ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

554

21/6/61

56125010132

นางสาว

วิไลลักษณ์ กันยาลัง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

555

19/6/61

56125010133

นางสาว

วิสุดา โท้มา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

556

22/6/61

56125010134

นางสาว

ศศิรัตน์ พรมเชื้อ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

557

24/6/61

56125010136

นางสาว

ศิริพร ขจรจิตต์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

558

21/6/61

56125010140

นางสาว

สุรีพร ของสวย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

559

21/6/61

56125010142

นางสาว

โสภิดา แสงดี

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

560

16/6/04

56125010143

นางสาว

อภิญญา เทพา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

561

21/6/61

56125010144

นางสาว

อัญชลี เยินยุบ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

562

17/6/61

56125010145

นางสาว

อุบลวรรณ เยินยุบ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

563

23/6/61

56125010146

นางสาว

อุษณีย์ ยินดี

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

564

19/6/61

56125010201

นางสาว

กิ่งกาญจน์ ชัยวงค์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

565

4/6/04

56125010202

นางสาว

จรัสฉาย ศิริ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

566

20/6/61

56125010203

นางสาว

จารุณี แว่นแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

567

6/7/61

56125010208

นางสาว

ชลธิชา ไชยลังกา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

568

22/6/61

56125010209

นาย

ชัชชนินท์ สุพันธ์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

569

20/6/61

56125010211

นางสาว

ณัฐธิดา มูลทา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

570

20/6/61

56125010212

นาย

ทศพร อุตดิต

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

571

18/6/61

56125010213

นางสาว

นรินกาญจน์ หมื่นน้อย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

572

18/6/61

56125010214

นางสาว

นิตยา สมัครสมาน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

573

20/6/61

56125010217

นางสาว

ปรางค์วลี เมฆิน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

574

18/6/61

56125010218

นางสาว

พัชรินทร์ สิทธิ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

575

15/6/61

56125010219

นางสาว

พิมพ์ชนก วงศ์ตะนา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

576

5/6/04

56125010220

นางสาว

พิลาสินี เอ้ยวัน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

577

13/6/61

56125010221

นางสาว

พิสินี บุรุษ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

578

13/6/61

56125010224

นางสาว

มุกขรินทร์ วงศ์ใต้

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

579

4/6/04

56125010226

นางสาว

รุจิรดา ธูปทอง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

580

25/6/61

56125010227

นางสาว

รุจิรา เมืองมา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

581

20/6/61

56125010229

นางสาว

วรางคณา ธิน่าน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

582

15/6/61

56125010231

นางสาว

วารุณี ใจงาม

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

583

6/6/04

56125010237

นางสาว

ศิลาลักษณ์ ไหวพริบ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

584

13/6/04

56125010238

นาย

ศิวดล แต้มดี

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

585

19/6/04

56125010241

นางสาว

สกุลรัตน์ บัวชุม

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

586

19/6/61

56125010243

นางสาว

สุทธิพร พรหมมินทร์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

587

24/6/61

56125010247

นางสาว

อัญชลีพร ใสสุทธิ์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

588

18/6/61

56125010301

นางสาว

กนกพร คงธนพิทักษ์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

589

25/6/61

56125010303

นางสาว

กฤษณีย์ ชุมภูเขียว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

590

30/5/61

56125010304

นางสาว

กันยารัตน์ สายด้วง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

591

27/5/61

56125010305

นางสาว

เกตน์สิรี สุขแสง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

592

3/6/61

56125010306

นางสาว

เกวลิน เปี้ยฝั้น

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

593

5/6/61

56125010307

นางสาว

เกศสุดา เรือนปานันท์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

594

2/6/61

56125010309

นางสาว

จารุกัญญ์ จินาสา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

595

16/6/61

56125010310

นางสาว

จารุเนตร จอหล้า

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

596

12/6/61

56125010311

นางสาว

จุฑามาศ ศรีจันทร์แดง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

597

21/6/61

56125010312

นางสาว

ฉันทิกา ตาจุมปา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

598

14/6/61

56125010313

นางสาว

ชวัลลักษณ์ ถือบุญ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

599

7/6/61

56125010316

นาย

ณัฐวัฒน์ แสนค่ายแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

600

8/6/61

56125010318

นาย

ธวัฒน์ชัย ตัง้ ประเทืองโกศล บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

601

1/6/61

56125010319

นางสาว

ธิดารัตน์ วงค์กาไชย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

602

20/6/61

56125010320

นางสาว

นงนุช พุฒเกษร

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

603

15/6/61

56125010321

นางสาว

นุชจรินทร์ ฟองแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

604

11/6/61

56125010324

นางสาว

ปรียานุช คะวิญญา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

605

6/6/61

56125010325

นางสาว

เพ็ญนภา ยะวัง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

606

3/6/61

56125010328

นางสาว

ภัทราพร วงศา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

607

28/5/61

56125010329

นางสาว

รสนันท์ มีครู

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

608

20/6/61

56125010330

นางสาว

รักษ์สุดา ไชยาสืบ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

609

9/6/61

56125010331

นางสาว

รัตนาวลี ชัยเนตร

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

610

6/6/61

56125010332

นางสาว

วชิราภรณ์ มาลา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

611

23/6/61

56125010334

นางสาว

วริศรา บุญทา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

612

24/6/61

56125010336

นางสาว

วิชญาพร อวดสม

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

613

26/5/61

56125010337

นางสาว

ศรัณญา กาญจนวณิชย์กุล

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

614

20/6/61

56125010338

นางสาว

สกาวเดือน ยาโปธิ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

615

30/5/61

56125010339

นางสาว

สาวิตรี ตาทูน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

616

11/6/61

56125010341

นางสาว

สุธารัตน์ อบกลิ่น

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

617

18/6/61

56125010343

นางสาว

สุวนันท์ หน้างาม

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

618

1/6/61

56125010345

นางสาว

อรวรรณ ยอดจันทร์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

619

18/6/61

56125010346

นางสาว

อัจฉรา สายด้วง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

620

14/6/61

56125010347

นางสาว

ถลัชนันท์ มลอาร์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

621

23/6/61

56125010348

นางสาว

สุภาภรณ์ คาผง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

622

25/6/61

56125010401

นางสาว

กมลทิพย์ ใจวงค์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

623

30/5/61

56125010406

นางสาว

จริยา สาทอง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

624

6/6/61

56125010412

นางสาว

นพรัตน์ อินดี

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

625

27/5/61

56125010415

นางสาว

ปรางศิริ มีทา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

626

8/6/04

56125010416

นางสาว

ปรียาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

627

25/6/61

56125010417

นางสาว

ปาณิศา ไชยคามูล

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

628

21/6/61

56125010419

นางสาว

พัณณิตา อินแปง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

629

8/6/04

56125010420

นางสาว

พิมพาภรณ์ ขัดธิพงษ์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

630

15/6/61

56125010422

นางสาว

โยทะกา สายเขียว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

631

5/6/61

56125010423

นางสาว

โยธกา ปินตาจันทร์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

632

5/6/61

56125010425

นางสาว

วทันยา นวลแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

633

5/6/61

56125010426

นางสาว

วรรณนิสา ลาปน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

634

8/6/61

56125010427

นางสาว

วรวรรณ อินสองใจ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

635

6/6/61

56125010428

นางสาว

ศรีสว่าง ศรีจิรวิทยากุล

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

636

25/6/61

56125010429

นางสาว

ศิริพร วงศ์ใจคา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

637

4/6/61

56125010433

นางสาว

โศรยา มูลอินตา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

638

30/5/61

56125010434

นางสาว

สงกรานต์ ชัยวัน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

639

6/6/61

56125010435

นางสาว

สายทอง มุงเมือง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

640

8/6/61

56125010439

นางสาว

สุรียม์ าศ สิงห์คา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

641

15/6/61

56125010441

นางสาว

อรพิมล สีแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

642

7/6/61

56125010442

นางสาว

สกาวใจ นภาสกาวเดือน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

643

24/6/61

56125010443

นางสาว

อันชิยา การินตา

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

644

31/5/61

56125010444

นางสาว

อารียา รักบุตร

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

645

31/5/04

56125010446

นางสาว

ปาณิสรา มาเชื้อ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

646

18/6/04

58165010116

นางสาว

นิตยา คาใส

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

647

21/6/61

57165010108

นาย

จีราวัฒน์ ใจยัง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

648

25/6/61

57165010111

นางสาว

เจนจิรา ข่ายสร้อย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

649

14/6/61

58165010101

นางสาว

กัญญาณัฐ ดอกตุย้

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

650

25/6/61

58165010103

นางสาว

จินดารัตน์ ขินแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

651

23/6/61

58165010104

นางสาว

จิรัชญา มหาสิงห์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

652

24/6/61

58165010106

นางสาว

จุฑามณี เมฆรัตนชัย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

653

9/6/61

58165010109

นางสาว

ชุตมิ า คาเขื่อน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

654

16/6/61

58165010111

นางสาว

ทัศนียญ
์ า กาสุวรรณ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

655

25/6/61

58165010113

นางสาว

ธัญทิพย์ สีแปงวงค์

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

656

19/6/61

58165010114

นางสาว

ธิดารัตน์ ยกยอ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

657

5/6/61

58165010117

นางสาว

ปริญดา ธาราอภินันท์สุข

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

658

7/6/61

58165010118

นางสาว

ปาริดา วงค์ชมภู

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

659

25/6/61

58165010119

นาย

สรกฤช บุญเจริญ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

660

25/6/61

58165010121

นางสาว

ภัทรธิดา ก่อแก้ว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

661

25/6/61

58165010124

นางสาว

วิภาพร ต่อสนิท

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

662

8/6/61

58165010128

นางสาว

สุพัทชา ธรรมไชย

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

663

13/6/61

58165010129

นางสาว

สุภาทิพย์ หมื่นนันต๊ะ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

664

9/6/61

58165010131

นางสาว

อรพรรณ อุ่นม่อน

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

665

23/6/61

58165010132

นางสาว

อังค์วรา ง้าวกาเขียว

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

666

9/6/61

58165010133

นางสาว

อารียา ไชยเมืองมูล

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

667

19/6/04

56125010139

นางสาว

สุภิชา หมดกลม

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

668

22/6/61

57851250102

นางสาว

ทัศนีย์ เสียงดัง

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

669

25/6/61

57851250104

นางสาว

พิกุล แก้วหนัก

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

670

25/6/61

57851250105

นาง

มณีวรรณ จีทา

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

671

21/6/61

57851250106

นาง

มนัสวีร์ วิญญาภาพ

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

672

22/6/61

57851250108

นางสาว

รัชนิดา โสมะ

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

673

13/6/61

57851250110

นาย

สิงหา คามูลตา

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

674

22/6/04

55122650101

นาย

กชกร สิงห์สี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

675

6/7/04

55122660105

นาย

จักรกฤษ แปงเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

676

20/6/04

56122670102

นางสาว

ขนิษฐา พุทธิยะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

677

21/6/04

56122820101

นาย

กนกศักดิ์ ทุชุมภู

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

678

21/6/04

56122820105

นางสาว

จันทร์วิมล ตับไหว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

679

7/7/04

58162970102

นาย

เกรียงไกร วงศ์ชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

680

10/8/04

53122660117

นาย

พงศธร เหล่าอมต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

681

19/6/61

54122660109

นาย

ชัชวาล พาทีชอบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

682

23/6/61

55122420101

นางสาว

กนกนันท์ นิตย์สุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

683

24/6/61

55122420105

นางสาว

เจนจิรา ทิพย์วงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

684

25/6/61

55122420106

นาย

เจษฎา วงค์คาลือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

685

3/6/04

55122420121

นาย

วชิระ เตชะมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

686

2/6/61

55122420129

นาย

อนุวัต จันทร์หาญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

687

24/6/61

55122460105

นางสาว

ดรุณี ทรัพย์มามูล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

688

25/6/61

55122460112

นางสาว

รัตนาภรณ์ โนวันนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

689

13/6/61

55122460113

นางสาว

ลลิตา เทียนทัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

690

4/6/04

55122500105

นางสาว

จิรพรรณ มิ่งเชื้อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

691

4/7/61

55122500111

นาย

ธีรนัย เลิศหล้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

692

2/6/61

55122650106

นาย

ชัดเจน วัฒนาพรชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

693

16/6/04

55122650112

นาย

พงศกร อุดสาพะแล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

694

24/6/61

55122650114

นาย

พรพิมาน อ้วนสูง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

695

8/8/04

55122650115

นาย

ภาคภูมิ บุญยืน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

696

6/7/61

55122650120

นาย

สุลักษณ์ บุญอุปละ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

697

12/6/04

55122660107

นาย

ฉัตรชัย วงศ์พรมมา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

698

5/7/61

55122660112

นางสาว

นุชธิดา ยาวิไชย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

699

15/6/04

55122660118

นางสาว

รัมภ์รดา สิริสุนทรชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

700

11/6/04

55122660124

นาย

สรายุทธ์ หม่องป๊ะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

701

8/8/04

55122670111

นาย

ณัชวุฒิ เสริมสกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

702

1/6/61

55122710109

นางสาว

ณัฐนิช ประเสริฐศิลป์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

703

25/6/61

55122820126

นางสาว

จิณณ์ณิตา ปิ่นทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

704

15/6/61

56122420101

นาย

คณาวุฒิ นามสุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

705

22/6/61

56122420103

นางสาว

จิราภรณ์ น้อยวิมล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

706

22/6/61

56122420104

นางสาว

จิรารัตน์ น้อยวิมล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

707

23/6/61

56122420105

นางสาว

ดวงมณี ตะเวที

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

708

22/6/04

56122420106

นางสาว

ตรีชุดา หาญกิตติมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

709

26/6/61

56122420108

นาย

นนทกิจ วิรัตน์เกษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

710

7/6/61

56122420109

นาย

นัธพล วิชาเถิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

711

11/6/61

56122420110

นาย

นันทชัย จิตรสว่าง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

712

19/6/61

56122420112

นาย

พีรัชชัย ทองคา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

713

19/7/04

56122420113

นาย

ยอดธง ถาน้อย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

714

22/6/61

56122420115

นาย

วุฒิกร นันพนัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

715

18/6/61

56122420116

นางสาว

ศิริวรรณ มาเปียง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

716

14/6/61

56122420118

นางสาว

สุณิสา สุขป้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

717

22/6/61

56122420120

นาย

อาทิตย์ แสนคาวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

718

22/6/61

56122420121

นาย

อาสิทธิ์ พิจอมบุตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

719

24/6/61

56122420123

นาย

เอราวัฒน์ จันทร์ใจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

720

20/6/61

56122420124

นางสาว

อรยา อินจันทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

721

7/6/61

56122460102

นาย

เกียรติ นฤมิตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

722

14/6/61

56122460104

นางสาว

ชฎาพร วงค์จักร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

723

3/6/61

56122460108

นาย

ธนากร ทาดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

724

4/6/04

56122460113

นางสาว

วริศรา มูลใจยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

725

8/6/61

56122460115

นางสาว

สุทธิดา ใจอ่อน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

726

4/6/61

56122460117

นาย

หฤกานต์ ทาประเสริฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

727

21/6/61

56122460118

นางสาว

อรปวีณา พรมทา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

728

22/6/61

56122500101

นางสาว

กชกร ปินต๊ะปาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

729

16/6/61

56122500103

นาย

กัมปนาท สุภากาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

730

25/6/61

56122500107

นาย

ชัยวัฒน์ ทาปัญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

731

24/6/61

56122500108

นาย

ชาญชัย สมฝั้น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

732

23/6/61

56122500109

นางสาว

ญาณนันท์ สมตัว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

733

6/7/61

56122500111

นางสาว

ณัฐธิชา นันตากาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

734

22/6/61

56122500112

นาย

ณัฐสิทธิ์ แก้วบัววงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

735

25/6/61

56122500113

นางสาว

ธิดาทิพย์ ตันแปง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

736

25/6/61

56122500115

นาย

นพรัตน์ ศิริรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

737

7/6/61

56122500119

นางสาว

พัชริดา ฝั้นแยง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

738

22/6/61

56122500120

นางสาว

ภาราดี ธิตะปัญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

739

22/6/61

56122500121

นาย

มนตรี ดวงคาซาว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

740

25/6/61

56122500123

นาย

เลอสิทธิ์ วิริยะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

741

5/6/61

56122500124

นางสาว

วริศรา สมทราย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

742

25/6/61

56122500126

นาย

วีระศักดิ์ คุณวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

743

25/6/61

56122500128

นาย

อิฐทรศักดิ์ เชิงคร่อง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

744

11/6/61

56122660107

นาย

ชาคร น้าผึ้ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

745

11/6/61

56122660109

นาย

ณัฐพล ปาลี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

746

29/5/61

56122660120

นาย

วิศวะ วรรณวิจิตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

747

25/6/61

56122670101

นาย

กิตติพันธ์ ใจต๊ะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

748

24/6/61

56122670104

นาย

จีระศักดิ์ ท้าววรรณชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

749

19/6/61

56122670105

นาย

จุมพล บรรเทา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

750

19/6/61

56122670106

นาย

ชนะกันต์ อินทาจักร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

751

19/6/61

56122670107

นาย

ชนะไกร อินทาจักร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

752

25/6/61

56122670108

นาย

ฐานวัตร ทองเปี้ย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

753

12/6/61

56122670109

นาย

ณรงฤทธิ์ หนูสิงห์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

754

25/6/61

56122670110

นางสาว

ดารณี ขันแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

755

14/6/61

56122670111

นาย

ดุสิต ฟองจันทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

756

18/6/04

56122670117

นาย

พงศกร รัตนบวร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

757

24/6/61

56122670118

นาย

พงษ์สวัสดิ์ ปานันท์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

758

23/6/61

56122670119

นาย

พิชญ์สุชา หล้าแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

759

19/6/61

56122670120

นาย

พิเชษฐ์ ชูนราทิพย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

760

9/8/34

56122670122

นาย

ภาณุสรณ์ ปัญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

761

24/6/61

56122670123

นาย

ภุชงค์ อุดทาโท

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

762

23/6/61

56122670124

นางสาว

มินตรา ต๊ะใจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

763

7/7/61

56122670127

นาย

วัฒนา พิทักษ์แสงเทียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

764

27/5/61

56122670129

นาย

วีรพล ป้อมเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

765

23/6/61

56122670130

นาย

วุฒิกร พันธ์สุริน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

766

5/6/61

56122670131

นาย

ศิริพงศ์ ทองคาวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

767

24/6/61

56122670132

นาย

สิทธิศักดิ์ พงค์กาสอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

768

21/6/04

56122680102

นาย

วีระยุทธ์ คาปัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

769

28/6/04

56122680104

นาย

ณัฐพล ยกยอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

770

23/7/04

56122680105

นาย

พิษณุ แก้วใจบุญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

771

21/6/04

56122680106

นาย

ยุรนันท์ ใจวะนะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

772

6/6/61

56122750106

นางสาว

นริตา วงค์ก๋องคา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

773

6/6/61

56122750107

นางสาว

รัตน์ตกิ าล ตาลดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

774

3/6/61

56122820103

นางสาว

กุลพร ยะหนัก

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

775

3/6/61

56122820104

นางสาว

จันจิรา ใจถา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

776

15/6/04

56122820107

นาย

ชนาธิป สุภามงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

777

12/6/61

56122820111

นางสาว

ธิตพิ า เสาร์แดง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

778

14/6/61

56122820119

นางสาว

สุภาธิณี น้อยหมอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

779

24/6/61

56122830101

นาย

กมล ก๋าเร็ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

780

14/6/61

56122830102

นางสาว

กรรณิการ์ หลวงสืบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

781

22/6/61

56122830106

นาย

คมกริช จิตมุง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

782

1/6/61

56122830110

นางสาว

ชฎาพร ซาวปัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

783

24/6/61

56122830111

นาย

ณัฐกร เสรีสวัสดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

784

12/6/61

56122830112

นางสาว

ดาริกา ดวงแสง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

785

8/6/61

56122830113

นาย

นคเรศน์ พงษ์ศรีลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

786

31/5/61

56122830114

นาย

นที นุชนิยม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

787

10/6/61

56122830116

นางสาว

นิสากร ก๋องอินตา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

788

7/7/61

56122830117

นางสาว

ปภัสวรรณ แดขุนทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

789

9/6/61

56122830120

นางสาว

ปานรวี ต๊ะเปี้ย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

790

20/6/61

56122830121

นางสาว

พรนพิน จันทร์รัศมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

791

10/6/61

56122830122

นางสาว

พัชรินทร์ แต้มรู้

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

792

14/6/61

56122830123

นางสาว

พันทิวา แยบคาย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

793

20/6/61

56122830128

นางสาว

วิไลลักษณ์ ใจอินทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

794

24/5/04

56122830129

นางสาว

ศิริพร พรมใจมา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

795

24/6/61

56122830130

นางสาว

สกาวรัตน์ นามะกุณณา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

796

5/6/61

56122830132

นางสาว

สาริกุล บุตรดา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

797

12/6/04

56122830133

นางสาว

สุธามาศ ศรีอร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

798

19/6/61

56122830134

นาย

อนุสรณ์ สกุลคาแสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

799

22/6/61

56122830135

นางสาว

อลิษา สามปัญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

800

16/6/04

56122830136

นางสาว

อุษา สุริโท

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

801

19/6/61

56122830126

นางสาว

ลลิตา มณีกัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

802

16/6/04

56122970101

นาย

กิตติพงษ์ ยุชมภู

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

803

5/6/04

56122970103

นาย

ณัฐพล อินต๊ะคา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

804

24/6/61

56122970111

นาย

ภานุพงศ์ หมอนเขี่ยน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

805

16/6/04

56122970116

นาย

ศราวุธ จาเรียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

806

20/6/04

56122970117

นาย

สราวุฒิ บุญปันเชื้อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

807

5/6/04

56122970119

นาย

สิทธิชัย ทับอิ้น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

808

14/6/04

56122970120

นาย

สุทธิกานต์ อุดกันทา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

809

25/6/61

56122970122

นาย

อภิรักษ์ มูลเสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

810

16/6/04

56122970123

นาย

อรรถพล ช้างโต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

811

21/6/61

56122980101

นาย

คุณากร แสงทองสัญญาบัติ วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

812

22/6/61

56122980102

นางสาว

จุฑามาศ เขื่อนแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

813

21/6/61

56122980110

นาย

ภาณุพงษ์ ภาภักดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

814

4/7/04

56122980115

นาย

สมบัติ อินต๊ะพันธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

815

25/6/61

56122980116

นาย

สืบพงศ์ อ่าทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

816

23/6/61

57162680105

นาย

ณัฐพงษ์ สุทธกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

817

25/6/61

57162680107

นาย

นพดล สร้อยนุ่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

818

30/5/04

57162680108

นาย

นภพณ พรมวิชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

819

19/7/04

57162680113

นางสาว

สุพัตรา กรุงมณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

820

4/6/61

57162680120

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ ประสารสุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

821

24/5/04

58162120103

นางสาว

จริยา คนแรง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

822

5/6/61

58162120104

นางสาว

จุฑามาศ จันทร์เรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

823

31/5/61

58162120114

นางสาว

หทัยกานต์ เมฆชุ่ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

824

25/6/61

58162970101

นาย

กาพล เปี่ยมเพ็ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

825

5/7/61

58162970104

นาย

เจตรินทร์ ฉางข้าวพรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

826

7/7/61

58162970105

นาย

ณัฐกานต์ กาบจันทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

827

8/6/61

58162970106

นาย

ทยากร กันทะหล้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

828

5/6/61

58162970109

นาย

ผดุงเกียรติ สุรินโส

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

829

7/7/61

58162970110

นาย

วัฒนา กิตวิ งค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

830

17/6/61

58162970111

นาย

สาธิต พรหมสวัสดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

831

19/6/61

58162970112

นาย

สิทธิชัย สุขคาปา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

832

16/6/04

58162970115

นางสาว

จิรารัตน์ อนุมัติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

833

7/6/61

58162980101

นาย

ณัฐพงษ์ ปงธิยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

834

25/6/61

58162980102

นาย

ณัฐวัตร จันทร์ทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

835

16/6/61

58162980103

นาย

ทิวา ทานัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

836

25/6/61

58162980107

นาย

ศุภกร หล้ามี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

837

8/6/61

58162980108

นาย

สราวุธ แก้วมณีวรรณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

838

25/6/61

58162980111

นาย

อัษฎาวุธ ใจมอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

839

11/6/61

56123070102

นาย

กิตติชัย คุณประดิษฐ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

840

30/6/61

52123040112

นาย

นิทัศน์ ภูช่างทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

841

25/6/61

52123200128

นางสาว

สิรินทิพย์ แจ่มเจนกล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

842

25/6/61

52123330349

นาย

อนิรุท แสงคาแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

843

23/6/61

52223330152

นางสาว

พุทธชาติ ภาณุมาศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

844

18/6/61

54123330332

นาย

วัชระ วันก๋าแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

845

25/6/61

55123010121

นางสาว

ปิมผหยา วงค์มี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

846

6/7/61

55123010143

นางสาว

อสมาภรณ์ กาวิชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

847

21/6/61

55123330150

นางสาว

กรรณิการ์ ภูคาอ้าย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

848

16/6/61

55123330214

นาย

ณัฐนันท์ ปิงวงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

849

14/6/61

55123330547

นางสาว

ณัฐพัชร์ ร่องช้าง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

850

20/6/61

56123010101

นางสาว

กฤษณา สาฟูวงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

851

23/6/61

56123010102

นางสาว

กัญญารัตน์ ประสม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

852

21/6/61

56123010105

นางสาว

จุฑามาศ บุญสุคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

853

9/6/61

56123010106

นางสาว

ชฎาภรณ์ อาษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

854

8/6/04

56123010108

นางสาว

ทิพย์ภาวรรณ หาญขว้าง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

855

2/6/04

56123010109

นางสาว

ธิดารัตน์ ชัชวาลพงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

856

2/6/04

56123010110

นางสาว

นลินี พงษ์อนันต์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

857

25/6/61

56123010111

นางสาว

นิตยา จงรักไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

858

2/6/61

56123010113

นางสาว

พัชรินทร์ กาวี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

859

5/6/04

56123010114

นางสาว

ภัสรา โสวะละ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

860

24/6/61

56123010115

นางสาว

เยาวเรศ ใจกลม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

861

2/6/61

56123010116

นางสาว

รัตติกาล สาเนียง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

862

25/5/04

56123010117

นางสาว

รัตนาภรณ์ กันทะยวง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

863

24/6/61

56123010120

นางสาว

วราภรณ์ แสนบุดดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

864

18/6/61

56123010123

นางสาว

วสุนันท์ จินะกาศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

865

24/6/61

56123010124

นางสาว

วาสนา อุ่นวิจิตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

866

20/6/61

56123010125

นางสาว

วิภารัตน์ ปิงกันทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

867

2/6/04

56123010126

นาย

วีรยุทธ เสือส่าน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

868

21/6/61

56123010127

นางสาว

ศิรินันท์ สุรินคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

869

6/6/04

56123010132

นางสาว

สุพัชชา โตใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

870

18/6/61

56123010133

นางสาว

สุพัตรา อุดถา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

871

19/6/04

56123010134

นางสาว

เสาวณีย์ ปลุกเศก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

872

24/6/61

56123010136

นาย

อนุวัฒน์ สิทธิชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

873

18/6/61

56123010137

นางสาว

อนุสรา สุเมทะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

874

25/6/61

56123010138

นางสาว

อรไพลิน อินทะจักร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

875

20/6/61

56123010142

นางสาว

อันธิกา ยะกาวิน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

876

18/6/04

56123010201

นางสาว

กนกวลี ปัญญาจักร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

877

24/6/61

56123010204

นางสาว

กุลนันทน์ สุวรรณวงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

878

14/6/61

56123010205

นางสาว

จารวี คาชม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

879

24/6/61

56123010211

นางสาว

ชัญญา สมเขื่อน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

880

2/6/61

56123010214

นางสาว

ทิพยรัตน์ วงศ์ปันง้าว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

881

3/6/61

56123010216

นางสาว

นภัสวรรณ ถาวรรณา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

882

15/6/61

56123010217

นางสาว

นันทิตา ไชยมงคล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

883

16/6/61

56123010218

นางสาว

เบญจมาศ ยามเลย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

884

24/6/61

56123010219

นางสาว

ปภิชญา กันศร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

885

14/6/61

56123010221

นางสาว

พุธิตา สกุลโชติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

886

25/6/61

56123010222

นางสาว

มณฑิตา ใจคาวัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

887

17/6/61

56123010225

นางสาว

มณีรัตน์ สุขมอย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

888

26/5/61

56123010226

นางสาว

มทนาลัย พวงมาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

889

24/6/61

56123010227

นางสาว

โยทกา ยืนยิง่

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

890

15/6/61

56123010230

นางสาว

วัชรี ขันเพ็ชร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

891

25/6/61

56123010231

นางสาว

วัลวิไล โชติช่วง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

892

19/6/61

56123010232

นางสาว

วิชุดา มาแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

893

20/6/61

56123010233

นางสาว

วิภาดา มลิวัลย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

894

28/6/61

56123010235

นางสาว

สุธาทิพย์ กุลธีรโชติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

895

14/6/61

56123010239

นางสาว

อัญญมณี ธรรมลังกา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

896

5/6/04

56123020101

นางสาว

กนกกานต์ พรานเนื้อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

897

22/6/61

56123020106

นางสาว

คัทรินทร์ ลาภทวี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

898

23/6/61

56123020108

นางสาว

จุฑามาศ ผิวงาม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

899

24/6/61

56123020109

นางสาว

จุรีพร วัดคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

900

5/6/61

56123020111

นาย

ชัยภัทร ศรีปรางค์ทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

901

18/6/61

56123020116

นางสาว

ธิดามาศ สุรินทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

902

22/6/61

56123020119

นาย

วีรภัทร์ ดวงแก้วกูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

903

26/5/61

56123020122

นางสาว

พนิดา ท่อนสาย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

904

15/6/61

56123020124

นางสาว

แพรพลอย อินเสาร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

905

6/7/61

56123020127

นางสาว

รวิพร รักกะโทก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

906

15/6/61

56123020129

นางสาว

รัตติยา ปัญโญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

907

7/6/61

56123020132

นางสาว

วิภาภรณ์ ทองสนิท

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

908

9/6/61

56123020134

นางสาว

วิลาวัลย์ ใหม่ทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

909

24/6/61

56123020136

นางสาว

สุดารัตน์ ติลาจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

910

15/6/61

56123020142

นางสาว

อริสา สวยฉลาด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

911

25/6/61

56123020143

นางสาว

อาทิตยา ซื่อสันติกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

912

22/6/61

56123020145

นาย

ชนิกานต์ จิณะกับ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

913

12/12/04

56123020203

นางสาว

แก้วกาญจน์ พนมไพร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

914

19/6/61

56123020206

นางสาว

ช่อลัดดา แก้วสุวรรณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

915

13/6/61

56123020211

นางสาว

ณัฐริกา ดวงตัง้

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

916

12/6/04

56123020215

นางสาว

ธันญารัตน์ เรือนชมภู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

917

25/6/61

56123020216

นางสาว

นันทิกานต์ อินตามัน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

918

4/6/61

56123020224

นางสาว

พิชญา คาสันต์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

919

20/6/61

56123020225

นางสาว

พิมลพรรณ บุญจู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

920

6/7/61

56123020231

นางสาว

วัชราภรณ์ ไชยอินตา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

921

19/6/61

56123020232

นางสาว

วันวิสา กลับกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

922

25/6/61

56123020239

นางสาว

สาวิตรี ดีบัวภา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

923

5/6/61

56123020241

นางสาว

สุวัจนี ดวงแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

924

25/6/61

56123020242

นางสาว

อริสรา ศิริวิชสุธา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

925

26/5/61

56123020243

นางสาว

อรุณฉาย คาแดง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

926

16/6/61

56123040101

นางสาว

กมลวรรณ กาบุตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

927

23/6/61

56123040109

นาย

ทวี ปาเมืองมูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

928

13/6/61

56123040113

นาย

บดินทร์ ใยสาลี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

929

24/6/61

56123040118

นาย

พันธ์เทพ บาลนคร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

930

23/6/61

56123040120

นาย

พีรพัฒน์ จันทร์อ้น

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

931

20/6/61

56123040122

นาย

วิศรุต ศรีพลเล่ห์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

932

24/6/61

56123040123

นาย

ศกร โพธิสุวรรณวัฒน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

933

15/6/61

56123070103

นาย

กิตติพล ตาปาง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

934

20/6/61

56123070104

นางสาว

ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

935

20/6/61

56123070107

นาย

เจษฎา ไชยเหล็ก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

936

22/6/61

56123070108

นาย

ชูศักดิ์ สุดใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

937

5/6/04

56123070109

นาย

ณัฐพล อะโนสัก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

938

12/6/61

56123070111

นางสาว

ทิพย์วรรณ์ บัวเขียว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

939

5/6/61

56123070117

นางสาว

บุญยวีร์ คาหล้า

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

940

19/6/61

56123070120

นางสาว

ปิ่นสุดา เครือเป็ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

941

19/6/61

56123070121

นางสาว

ปิยะทิพย์ หลวงบุตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

942

8/6/61

56123070124

นางสาว

พิมพ์ชนก อินต๊ะพิงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

943

19/6/61

56123070130

นาย

สุธิพงษ์ วงษ์ษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

944

25/5/04

56123070131

นางสาว

สุนา สุภากันทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

945

15/6/61

56123070132

นางสาว

สุภาพร วงศ์แก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

946

7/6/61

56123070133

นางสาว

สุภิญญา วงศ์ปัญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

947

5/6/61

56123070134

นาย

อดิเรก แสนสวะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

948

11/6/04

56123070136

นางสาว

อนุสรา ลับแล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

949

11/6/61

56123070137

นางสาว

อรวรรณ กันแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

950

22/6/61

56123070138

นางสาว

อรวรรณ ทองสุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

951

10/6/61

56123070139

นางสาว

อรวรรณ ผันยอด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

952

19/6/61

56123070140

นาย

อารัญ นันต๊ะเสน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

953

24/5/04

56123070204

นางสาว

ไข่มุก ปิมเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

954

4/6/61

56123070206

นางสาว

ชนากานต์ วังสาร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

955

1/6/61

56123070211

นาย

นีรวิทย์ เขื่อนแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

956

7/6/61

56123070213

นางสาว

ปาริชาติ วงศ์ปันติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

957

29/5/61

56123070214

นางสาว

พรประภา ลังกาพิมพ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

958

11/6/61

56123070216

นางสาว

พิมพ์ศิริ สีคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

959

23/6/61

56123070222

นาย

วรศิลป์ แปงอินต๊ะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

960

1/6/61

56123070223

นางสาว

วรารัตน์ สีสด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

961

4/6/61

56123070226

นางสาว

วิภารัตน์ แปงยะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

962

22/6/61

56123070234

นางสาว

สุธิดา อะนุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

963

25/5/04

56123070237

นาย

อนิรุทธิ์ นันตาเวียง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

964

12/6/61

56123070238

นาย

อภิวัฒน์ วรรณา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

965

1/6/61

56123070241

นางสาว

ทิพรดา ไชยตัน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

966

23/6/61

56123330105

นาย

คมกริช สร้างไมตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

967

23/6/61

56123330112

นาย

ทวีรัตน์ ปานมณี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

968

1/6/61

56123330113

นางสาว

ธิดารัตน์ แก้วดวงตา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

969

23/6/61

56123330114

นาย

ธีรพงศ์ คาปัน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

970

1/6/61

56123330116

นางสาว

น้าทิพย์ เต็มศักดิด์ ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

971

18/6/61

56123330117

นาย

บัณฑิต ยิม้ ประดิษฐ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

972

13/6/61

56123330119

นางสาว

เบญญาภา มูลอินต๊ะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

973

21/6/61

56123330120

นาย

ปฏิเวธ เพชรปัญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

974

25/6/61

56123330121

นาย

ประชาวัฒน์ ใบยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

975

5/7/61

56123330122

นาย

ปรัชญา เมืองสอน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

976

21/6/61

56123330124

นาย

พงศกร ด้วงหิรัญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

977

30/5/61

56123330127

นางสาว

พรสุดา หงษ์หิน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

978

19/6/61

56123330128

นาย

พิทักษ์ เงินขาว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

979

21/6/61

56123330133

นาย

วีรพันธ์ เกษมเลิศตระกูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

980

19/6/61

56123330134

นาย

ศรัณย์พร สายจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

981

6/6/61

56123330135

นาย

สงกรานต์ แก้วเซ็ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

982

1/6/61

56123330138

นางสาว

สาวิตรี นวลเพ็ญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

983

3/6/61

56123330141

นางสาว

สุมิลตา สีใจยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

984

30/5/61

56123330147

นางสาว

กนิษฐา จีระเมทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

985

17/6/61

56123330201

นางสาว

กมลลักษณ์ ปินตาดง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

986

23/6/61

56123330202

นางสาว

กาญจนา หล้าภิละ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

987

25/6/61

56123330207

นาย

เชาวลิต วงศ์แปง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

988

24/6/61

56123330209

นางสาว

ณัชชา สุวรรณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

989

15/6/61

56123330210

นาย

ณัฐกฤตย์ จันทร์อินตา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

990

4/6/61

56123330212

นาย

ธนะ บัวคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

991

25/6/61

56123330217

นางสาว

นิศาชล ฉัตรพิมาย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

992

25/6/61

56123330219

นาย

ประกฤษฏิ์ สิทธิมาลย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

993

9/6/61

56123330221

นาย

ปัทวี ศรีนันท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

994

22/6/61

56123330222

นางสาว

ปาริฉัตร เสนาป่า

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

995

24/6/61

56123330224

นางสาว

ปิยะฉัตร ธรรมชาติสวัสดิ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

996

6/6/61

56123330225

นาย

ณัฐวุฒิ หมูเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

997

9/6/61

56123330226

นาย

พงศ์กฤษณ์ กาดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

998

23/6/61

56123330228

นาย

พิทยาธร โปทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

999

19/6/61

56123330232

นางสาว

รสสุคนธ์ คามูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1000

21/6/61

56123330233

นาย

ฤทธิไกร เหล่าดง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1001

25/6/61

56123330236

นาย

ศุภญาณ คาคุณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1002

23/6/61

56123330237

นางสาว

สุนิษา กองทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1003

13/6/61

56123330238

นางสาว

สุพิณญา จันทร์ปินใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1004

15/6/61

56123330241

นางสาว

อนุสรา รัตนะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1005

25/6/61

56123330243

นางสาว

อรทัย ไหลทุ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1006

25/6/61

56123330245

นาย

อัษฎาวุธ เป็งปาง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1007

22/6/61

56123330247

นาย

นาชัย อนุคุต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1008

21/6/61

56123330250

นาย

กิตติศักดิ์ หวันจี๋

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1009

21/6/61

56123330251

นาย

ธีรวัฒน์ ใหม่ธรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1010

25/6/61

56123330302

นาย

กิตติศักดิ์ สันธิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1011

7/7/61

56123330307

นาย

ชิตณรงค์ หน่อโอย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1012

16/6/04

56123330308

นาย

ชิษณุพงศ์ ไชยชนะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

1013

16/6/61

56123330309

นาย

โชคชัย เขียวคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1014

24/6/61

56123330311

นางสาว

ณัฐสุดา แซ่ลี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1015

7/6/61

56123330312

นางสาว

ดวงฤทัย ธรรมสอน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1016

22/6/61

56123330318

นางสาว

เนตรนภา กันทะฟู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1017

15/6/61

56123330328

นางสาว

โยธกา สายเขียว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1018

10/6/61

56123330331

นางสาว

รัตนาภรณ์ ทาแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1019

19/6/61

56123330337

นางสาว

ศุภกานต์ อิ่นแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1020

8/6/61

56123330339

นาย

อนุวัฒน์ เผ่าเต็ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1021

22/6/61

56123330345

นาย

อิทธิพล รัตนพรหม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1022

21/6/61

56123330403

นางสาว

กัลยาพร คาฟูบุตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1023

30/5/61

56123330405

นางสาว

แคทรียา พึ่งสุยะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1024

24/6/61

56123330406

นาย

จักรกริช คาน้านอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1025

23/6/61

56123330414

นางสาว

ธนัญชนก ทาวงษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1026

7/7/61

56123330415

นาย

ธวัชชัย คาอินบุตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1027

22/6/61

56123330423

นางสาว

พิมพ์ชนก ใจคาวัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1028

6/7/61

56123330432

นาย

ศุภกิจ ฝั้นจักร์สาย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1029

9/6/04

56123330434

นางสาว

สุจาริณี มีธรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1030

25/6/61

56123330436

นางสาว

สุธิดา โพธิ์ทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1031

14/6/61

56123330438

นางสาว

สุรีพร ทาอาสา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1032

15/6/61

56123330439

นางสาว

สุวรรณา ดวงแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1033

24/6/61

56123330440

นาย

อธิวัฒน์ สิบต๊ะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1034

24/6/61

56123330442

นางสาว

อภิชญา กันไชยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1035

7/6/61

56123330444

นางสาว

อังคณา จะมัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

1036

25/6/61

56123330447

นางสาว

อรจิรา มิ่งแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1037

4/6/61

56123330501

นางสาว

กรรณิการ์ ธารงศักดิโ์ สภณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1038

25/6/61

56123330508

นาย

ณัฐพงษ์ กันทะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1039

19/6/61

56123330512

นางสาว

ทองเพียร เลายีป่ า

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1040

2/6/05

56123330515

นาย

ธนาบัติ พึ่งอยู่

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1041

22/5/04

56123330517

นางสาว

ธมลวรรณ ยุทธแสน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1042

24/6/61

56123330518

นาย

ธิตพิ ันธ์ จินะใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1043

5/6/61

56123330521

นางสาว

ปฏิญญา ป๊อกกาศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1044

1/8/04

56123330522

นาย

ปัณณวัฒน์ ปันยศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1045

23/6/61

56123330525

นาย

พรเพชร ผ่อนชมภู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1046

23/6/61

56123330526

นางสาว

พันธิสา เขื่อนจักร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1047

25/6/61

56123330531

นางสาว

มุขดา สุรินทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1048

15/6/61

56123330535

นาย

วัชระ ชุมภูชนะภัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1049

28/5/61

56123330536

นางสาว

ศรัญญา ดอกจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1050

29/5/61

56123330540

นางสาว

สาริกา แปงคาใส

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1051

12/6/61

56123330543

นางสาว

สุนิสา เกียรติตกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1052

16/6/61

56123360109

นางสาว

เกตุวดี อินปัญโญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1053

22/6/61

56123360110

นาย

ขจร สุขทองใบ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1054

22/6/61

56123360113

นางสาว

จตุพร กองกาญจนานันท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1055

25/6/61

56123360114

นาย

จักรพงษ์ คิดอ่าน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1056

23/6/61

56123360121

นางสาว

พชรพร อิ่นคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1057

16/6/61

56123360122

นางสาว

พิมพิทัก วิสาพรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1058

22/6/61

56123360126

นางสาว

รุ้งทอง ลาวโช้ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

1059

6/7/61

56123360130

นาย

วีระพงษ์ เครื่องชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1060

24/6/61

56123360136

นาย

สุรพล จ่อโพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1061

25/6/61

56123360137

นางสาว

สุรียภ์ ัทร์ แก้วบุญเป็ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1062

22/6/61

56123360139

นาย

อนิรุฒ แปงปลูก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1063

21/6/61

56123360140

นางสาว

อนุธิดา ศรีนันทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1064

24/6/61

56123360143

นางสาว

อารยา มหาโยธา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1065

19/6/61

56123360145

นาย

เอกพงษ์ เตจ๊ะสา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1066

11/6/61

56123500106

นางสาว

จันทร์จิรา รู้ดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1067

3/6/61

56123500108

นางสาว

จันทร์ฉาย บุญยืน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1068

12/6/61

56123500109

นางสาว

ชนัญชิดา ปัญญาดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1069

24/5/04

56123500112

นาย

ดนุสรณ์ ตาจุมปา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1070

3/6/61

56123500113

นาย

เทพภรต วงษ์ประยูร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1071

5/7/61

56123500115

นาย

นนทกร ซอนสุข

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1072

7/12/04

56123500116

นางสาว

นฤดี จิราภรณ์เทวี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1073

31/5/61

56123500117

นางสาว

นาตยา สอนหล้า

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1074

7/7/61

56123500118

นางสาว

นิภาพร ตุย้ กาศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1075

11/6/61

56123500121

นางสาว

ปิ่นทิพย์ เสถียรอนันต์กุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1076

15/6/61

56123500122

นางสาว

พนิดา ผกาแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1077

31/5/61

56123500126

นางสาว

แพรวพรรณ เขื่อนไชย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1078

27/5/61

56123500127

นางสาว

เมษา กาติบ๊

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1079

27/5/61

56123500129

นางสาว

รัชดา แดนขนม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1080

22/6/61

56123500131

นางสาว

วรรณรัตน์ มูลเครือคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1081

31/5/61

56123500135

นางสาว

วิชญาพร นาละออง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

1082

31/5/61

56123500137

นางสาว

วิลาวัณย์ วงศ์คาลือ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1083

28/6/61

56123500138

นางสาว

วิลาวัลย์ ภาพันธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1084

16/6/61

56123500140

นางสาว

สกาวเดือน ทิพย์ปัญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1085

11/6/61

56123500141

นางสาว

สุทธิดา รุ่งไพรพฤกษ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1086

31/5/61

56123500143

นางสาว

สุพรรษา คาภิระแปง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1087

10/6/61

56123500144

นางสาว

เสาวลักษณ์ ปวงแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1088

28/6/61

56123500146

นาย

อภิสิทธิ์ เตจ๊ะสุรินทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1089

18/6/61

56123500201

นางสาว

กมลกานต์ ถาถม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1090

23/6/61

56123500202

นางสาว

กรรณิการ์ มาคุณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1091

21/6/61

56123500203

นางสาว

กฤติยาภรณ์ วังขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1092

18/6/61

56123500204

นางสาว

จิราภรณ์ ธงชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1093

23/6/61

56123500205

นางสาว

จุฬาลักษณ์ สืบจากถิ่น

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1094

25/6/61

56123500207

นางสาว

ชลิดา จารุศิลป์เสรีกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1095

22/6/61

56123500208

นาย

ทศพล มูลด้วง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1096

24/6/61

56123500210

นางสาว

ธัชพรรณ โตนะโพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1097

24/6/61

56123500213

นางสาว

นวภัทร หมื่นปา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1098

23/6/61

56123500215

นางสาว

บงกชกร เผือกพะกา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1099

15/6/61

56123500216

นางสาว

บรรณฑรวรรณ ปลอดโปร่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1100

21/6/61

56123500220

นางสาว

พัชรี สีสุวรรณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1101

23/6/61

56123500225

นางสาว

รัตติกาล ระมัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1102

24/6/61

56123500226

นางสาว

รุ่งทิพย์ มุ่งเมิน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1103

24/6/61

56123500227

นางสาว

รุ่งทิวา จักรถ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1104

24/6/61

56123500239

นางสาว

สุกัญญา แปงแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

1105

6/7/61

56123500241

นางสาว

สุชาดา คิดอ่าน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1106

24/6/61

56123500242

นางสาว

สุชาดา เพิ่มพูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1107

21/6/61

56123500243

นางสาว

สุพิณดา อวดห้าว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1108

25/6/61

56123500244

นางสาว

สุมิตรา แซ่ท่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1109

25/6/61

56123500245

นางสาว

สุริพร ทาจี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1110

28/6/61

56123500247

นาย

อรชุน บิโข่

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1111

24/6/61

56123500248

นางสาว

อารีรัตน์ กระทุ่ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1112

14/6/61

56123500249

นางสาว

อุบลวรรณ ต่อสนิท

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1113

20/6/61

56123500250

นางสาว

ไอลดา ดวงฟู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1114

14/6/61

56123540102

นางสาว

กฤตยา ศรีแก้วใส

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1115

14/6/61

56123540106

นางสาว

จิราภรณ์ คงราศรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1116

1/6/04

56123540107

นางสาว

ฉัตรฑริกา คงตระกูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1117

23/6/61

56123540108

นางสาว

ชนิดา พลแสน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1118

21/6/61

56123540109

นางสาว

ชุตกิ าญจน์ วิชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1119

25/6/61

56123540111

นางสาว

ณัฏฐณิชา ยาไชยบุญเรือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1120

19/6/61

56123540112

นางสาว

ณัฐนิชา สิทธิหนิ้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1121

5/6/04

56123540113

นางสาว

ตวงมณี มหาวรรณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1122

24/6/61

56123540114

นาย

ทัศนเทพ ใจยะสาร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1123

8/6/04

56123540115

นางสาว

ทิพย์สุคนธ์ โปธา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1124

25/6/61

56123540117

นาย

ธนวัฒน์ หอวัฒนพันธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1125

1/7/61

56123540121

นางสาว

ปทุมพร ยะบึง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1126

25/6/61

56123540123

นางสาว

พัชรินทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1127

19/6/61

56123540124

นางสาว

พิชชาภา เรืองริกา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

ธรรมชัย

สาขาวิชา

คณะ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

1128

4/6/04

56123540128

นางสาว

รัชดาภรณ์ รัตนพงษ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1129

4/6/04

56123540130

นาย

ศตวรรษ ปัญญาเหล็ก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1130

21/6/61

56123540137

นางสาว

สุรียฉ์ าย คาจม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1131

20/6/61

56123540141

นางสาว

อารยา คาเผือ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1132

1/6/04

56123540142

นางสาว

อารียา อุดม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1133

22/6/61

56123540202

นาย

กฤติน ศรีใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1134

24/6/61

56123540206

นางสาว

จีรวรรณ เทียนทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1135

5/6/61

56123540207

นางสาว

จุฑารัตน์ มูลเจริญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1136

17/6/61

56123540208

นางสาว

ชนากาณต์ แสนเรือน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1137

25/6/61

56123540210

นางสาว

ชลสุรีย์ อุดทามูล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1138

25/6/61

56123540211

นางสาว

ชุตกิ าญจน์ กิ่งก้า

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1139

25/6/61

56123540214

นาย

กรภัทร์ ทวีทรัพย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1140

6/7/61

56123540216

นางสาว

ทนงนุช ฮาวปินใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1141

25/6/61

56123540221

นางสาว

นุสบา จักรเครือ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1142

25/6/61

56123540222

นางสาว

บุญสุภา คานา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1143

14/6/61

56123540223

นางสาว

เบญจรัตน์ ถุงแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1144

19/6/61

56123540228

นางสาว

รัชนีกร อินดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1145

6/6/61

56123540235

นางสาว

สิมาภรณ์ วงศ์วรพันธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1146

25/6/61

56123540240

นางสาว

หัทยา แก้วจัน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1147

24/6/61

56123540241

นาย

ชาตโยดม สาโรง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1148

14/6/04

56223330101

นาย

กฤษดา อื้อมุกดากุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1149

6/6/04

56223330102

นาย

กวีพัฒน์ แสนยาเกียรติคุณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1150

31/5/04

56223330109

นาง

จินดา เผือกใจแผ้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเยียวยาชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับ

วันที่รับชาระ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

คณะ

1151

11/6/04

56223330110

นาย

ฉยากร วงศ์หาญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1152

24/6/61

56223330111

นางสาว

ณัฏฐณิชา ขุนณรงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1153

22/6/61

56223330124

นาย

ธนวัฒน์ สายอุด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1154

4/6/04

56223330149

นาย

วชิรวิทย์ ติบ๊ กุน๊ะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1155

1/6/04

56223330158

นาย

อนุชา แปงนุจา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1156

15/6/61

56223330159

นาย

เอกพงศ์ ศรีไชยชนะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1157

18/6/61

56223330160

นาย

ฉัตรชัย คนอ้น

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1158

24/6/61

56223330162

นางสาว

จีราภรณ์ ตาใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1159

24/6/61

56223330163

นางสาว

จรุงทิพย์ อาพันกาญจน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1160

25/6/61

56223330165

นาย

ศรายุทธ ศรีมาทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1161

25/6/61

57123540120

นางสาว

พัชญ์สิตา โฆษิตดลยาพัฒน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

วิทยาการจัดการ

1162

6/6/61

58123330201

นางสาว

กมลทิพย์ กิจทวีกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1163

2/6/61

58123330223

นางสาว

มณีรัตน์ ดวงปูนันท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1164

25/5/04

58123330236

นางสาว

อรณิชา เริงศิริ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1165

2/6/61

58123330329

นาย

ศตวรรษ ลือโฮ้ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1166

16/6/61

58123330409

นางสาว

ณัฏฐาพร เดือนเป็ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1167

15/6/61

58123330435

นาย

อภิวัฒน์ ทานกระโทก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1168

3/6/61

58123330507

นางสาว

ชิดารัตน์ เจนดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

