
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 58621101037-4 น.ส.ยธุิดา  ค าย ุ การบัญชี

2 60621206010-1 น.ส.ศุภัชชา โพธิ์ออ่ง การตลาด

3 60621101075-0 น.ส.อนันต์กานต์ แกว้ขาว บัญชี

4 57642302031-1 น.ส.นฤมล บุญทรัพย ์ สัตวศาสตร์ 

5 59642991018-2 น.ส.วราภรณ์  ใจกระเสน สัตวศาสตร์ 

6 60641206053-9 นายพงศกร  แกว้ลังกา การตลาด

7 58641301016-4 น.ส.ผกาวัลย ์ตันตาแกว้ การท่องเที่ยว 

8 60691252021-4 น.ส.สุญาณีย ์ วางล า การตลาด 

9 59621201027-0 นายทศพล  แท่นนิล ระบบสารสนเทศฯ

10 57641201012-4 น.ส.วรรณอาษา  โวฬาร์ผล การตลาด

11 58641101081-0 น.ส.รุ้งนภา  ปาพันธ์ การบัญชี

12 60643404013-9 นายอณุรักษ์  ธรรมริยา วิศวกรรมการผลิต

13 60642905007-7 น.ส.เกศกนก  แกว้บุญปัน๋ สัตวศาสตร์ 

14 60621101061-0 น.ส.ปิยะนันท์  ต๊ิบดวงค า การบัญชี

15 60641206019-0 น.ส.นิภาพร  กล่ินสวรรค์ การตลาด

16 60641101017-0 น.ส.รัตน์ติยากร  ค าวัง การบัญชี

17 59642991045-5 น.ส.อรดา  อุ่นอา้ย สัตวศาสตร์ 

18 58641302011-4 น.ส.ปิยาวรรณ ใจด่ืม ภาษาองักฤษ 

19 60641302011-0 น.ส.ณัฐธภา เหล่ารอด ภาษาองักฤษ 

20 60622905002-0 นายธีรวัฒน์  พึ่งกริม พืชศาสตร์

21 57642302034-5 น.ส.รัตนาพร  สุวรรณะ สัตวศาสตร์ 

22 60692992017-5 น.ส.สุริษา  ใจทา เทคโนโลยกีารอาหาร

23 58641101007-5 น.ส.จริยา  เฟื่องฟูพงค์พันธ์ การบัญชี

24 59621202032-2 น.ส.วันฤดี  ขนัใส การตลาด

25 58621101027-5 น.ส.ปรียานัช  แกว้ปัญญา การบัญชี

26 59641201041-2 น.ส.ปริณดา  เดินเมือง การจดัการ 

27 60641302001-1 น.ส.กนกรัตน์  สุยะเครือ ภาษาองักฤษ 

28 60643105017-2 น.ส.พิชาดา ศรีจนัทร์ เกษตรอเิล็กทรอนิกส์

29 58641101052-1 นายวิศิษฏ์ เทพเสาร์ การบัญชี

30 59692992006-1 นายอนุพล  ปราณีต สัตวศาสตร์ 

31 58641101050-5 น.ส.วลัยลักษณ์  ขตัติยะ การบัญชี

32 60692992023-3 น.ส.พระศุกร์  ใฝ่กระจายงาน เทคโนโลยกีารอาหาร

รำยชือ่ผู้ได้รับรำงวลัจับสลำก โครงกำรรณรงค์ขับขีป่ลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถำนศึกษำ 

วนัพุธที่ 19 กรกฎำคม 2560 ณ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 

รำงวลัไข่ไก่รำชมงคลล้ำนนำ จ ำนวน 32 รำงวลั 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 58641201071-0 น.ส.ณัฐริกา  อดุกา การจดัการ 

2 60621101062-8 น.ส.ปิยะรัตน์ ยะทุ่งตัน การบัญชี 

3 60691252003-2 น.ส.จฑุามาศ  ผิวฟัง การตลาด

4 60622405004-1 นายชินวัตร  ภูดอนตอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

5 58641302008-0 น.ส.นฤมล  แซ่ภู ่ ภาษาองักฤษ 

6 59642405014-1 น.ส.ชนนิกานต์  เรือนค า วทอ. 

7 60621101034-7 น.ส.รุ่งฤดี  ทองอนิ การบัญชี 

8 59691254021-5 นายรัตชนะกานต์ อุ่นผูก คอมพิวเตอร์ฯ 

9 58692991005-0 น.ส.กานต์ชนก  กนัจะสิน ประมง

10 57641301012-4 น.ส.ธนาริกา  ยพุิพิธ การท่องเที่ยว 

11 58641101012-5 น.ส.เจนจริา  วงศ์ค า การบัญชี 

12 60621101029-7 น.ส.พัชรินทร์  นามวงษ์ การบัญชี 

13 59691251021-8 น.ส.รุ่งทิวา  มะลิวัลย ์ การจดัการ 

14 60691254003-0 นายนันทวัฒน์  ชื่องาม คอมพิวเตอร์ฯ 

15 60622905029-3 น.ส.สุพัตรา  บุญยง สัตวศาสตร์ 

16 60621206113-3 น.ส.จริารัตน์  วิริยสังสิทธิ์ การจดัการ 

17 60622405014-0 น.ส.วนิดา  ทาเหล็ก วทอ. 

18 60641207003-3 น.ส.ดวงกมล  เทพรักษ์ ระบบสารสนเทศฯ 

19 59641301037-9 น.ส.อนิทุอร  ผัดอาจ การท่องเที่ยว 

20 60621101014-9 น.ส.กนัทมาศ  ศิริวัฒน์ การบัญชี 

21 58641101013-3 น.ส.ฉตัรชุดา คิดอา่น การบัญชี 

22 58621101038-2 น.ส.รัชนีกร  สีเมืองส านัก การบัญชี 

23 57641204027-0 นายพิษณุ  สีหไสยาสิทธิ์ ระบบสารสนเทศฯ 

24 60621206051-5 นายตะวัน  ตันตา การตลาด

25 59621202045-4 น.ส.ภัทราพร  บาดกระโทก การตลาด

26 57642302043-6 นายสืบสกลุ ท้าวสมศักด์ิ สัตวศาสตร์ 

27 59621202046-2 น.ส.วรัญญา  แกว้ฟู การตลาด

28 58641201032-2 นายวัชรพงษ์  ตาเมืองมูล การจดัการ 

29 60642905032-5 น.ส.ศุภิสรา  แสนบ่อ สัตวศาสตร์ 

30 59691251013-5 นายพงษ์วิทย ์ปัญญาเจริญ การจดัการ 

รำงวลัห่ำน  จ ำนวน 30 รำงวลั 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 57642302023-5 นายณัฐศักด์ิ  จดัสวย สัตวศาสตร์ 

2 60621206067-1 น.ส.ทิวาพร  วิงวอน การจดัการ 

3 60622905011-1 น.ส.ชัญญานุช  บิดาหก พืชศาสตร์

4 60621251016-5 น.ส.เวธนี ค าปวง การจดัการ 

5 59621202604-1 น.ส.ชฎาพร วรรณสุข การตลาด 

6 60621101013-1 น.ส.กญัญารัตน์  หลวงปูคา การบัญชี 

7 60642905029-1 น.ส.วารุณี  มณีฝ้ัน สัตวศาสตร์ 

8 60621101074-3 น.ส.หัสยา  ชุ่มมงคล การบัญชี 

9 59693251017-2 นายธีรเวทย ์ ดวงเนตร ไฟฟ้า 

10 60641101024-6 น.ส.เจนจริา  หลักแกว้ การบัญชี 

11 60642905064-8 นายวรพล ไทยใหญ่ เกษตรศาสตร์

12 59641101098-3 น.ส.อรยา  อยักา การบัญชี 

13 58641301038-8 น.ส.เยาวผกา  ธรรมสอน การท่องเที่ยว 

14 60621101059-4 น.ส.นิศาชล วงค์ใหม่ การบัญชี 

15 60691251026-4 น.ส.อาริสา วงศ์แกว้มา การจดัการ 

16 58641101049-7 น.ส.วชิราภรณ์  ศรีพัยภ่าย การบัญชี 

17 58641101035-6 น.ส.พรปวีนา  ค าทา การบัญชี 

18 60621206005-1 น.ส.พิมลวรรณ  สีธิสุข การตลาด 

19 60691251041-3 น.ส.อษุณิษา ณ ทุ่งฝาย การจดัการ 

20 59621202048-8 น.ส.ศิริลักษณ์  ของทิพย ์ การตลาด 

21 60641101002-2 น.ส.กลัยารัตน์  ปิกตหลก การบัญชี 

22 58641201028-0 นายรัฐศาสตร์ ไหวดี การจดัการ 

23 58642991042-3 นายมนตรี  ฟูเกยีรติธนชัย พืชศาสตร์  

24 59621202038-9 น.ส.กลุนาถ  หวังกรีติกลุ การตลาด 

25 57642302030-3 นายภูเบศ  ศรีสมบัติ สัตวศาสตร์ 

26 60642905014-3 นายชยทุธพงษ์  พรหมวัง เกษตรศาสตร์

27 58641201019-9 น.ส.พัชราภรณ์  เหล่าชัย การจดัการ 

28 60621206049-9 น.ส.ณัฏฐนันท์  สาน า การตลาด 

รำงวลัข้ำวรำชมงคลล้ำนนำ  จ ำนวน 28 รำงวลั 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 58642991014-2 น.ส.ช่อผกา  วงค์สอน พืชศาสตร์

2 60621206094-5 น.ส.กมลวรรณ  จอมฟอง การตลาด

3 60622905009-5 นายเกริกเกยีรติ  สังเวียนวงค์ พืชศาสตร์

4 60621101009-9 น.ส.ลลิตา  โตมาซา การบัญชี 

5 60621206132-3 น.ส.ศศิธร  ค าใส การจดัการ 

6 60621206120-8 น.ส.ธัญสุดา  แต้มมาก การจดัการ 

7 56822103002-4 น.ส.แพรวรุ่ง  แซ่สง ภูมิทัศน์ 

8 60643105037-0 น.ส.อรุโณทัย  ตาโน เกษตรอเิล็กทรอนิกส์ 

9 60692992034-0 น.ส.ณัฐฐาพร  เกศนภากลุ เทคโนโลยกีารอาหาร

10 60691251035-5 น.ส.พนิดา  ซองดี การจดัการ 

11 59621202029-8 น.ส.พวงผกา  ค านนท์ การตลาด

12 60642905057-2 นายพีรวัส  ใจอนิถา เกษตรศาสตร์

13 58641101064-6 น.ส.สุภิตา  วงค์เขยีวแดง การบัญชี 

14 60642905011-9 น.ส.จนิตนา  กา๋แกว้ เกษตรศาสตร์

15 59692992004-6 น.ส.บัณทิตา  บุญยิ่ง สัตวศาสตร์

16 58641101021-6 น.ส.ต่ายฤทัย  ปกหน้อย การบัญชี 

17 59621202040-5 น.ส.ช่อผกา  หอมแกน่จนัทร์ การตลาด

18 60693251015-3 นายราชกจิ  พิพัฒนกลุกานต์ ไฟฟ้า

รำงวลัค่ำน  ำมันรถ มูลค่ำ 100 บำท  จ ำนวน 18 รำงวลั 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 59642405013-3 น.ส.จริาดา  ใจค าปิง วทอ. 

2 58621201097-7 น.ส.ชลลดา  ศรีชมภู การจดัการ 

3 59621202039-7 น.ส.ฉตัรฑริกา  ปงกา๋วงค์ การตลาด

4 58641302016-3 น.ส.วิชุดา  ทนดี ภาษาองักฤษ 

5 58621101003-6 นายกติติพงศ์  กองแกว้โยธา การบัญชี 

6 56642103007-3 น.ส.ศุภลักษณ์  กนัทะโปธา ภูมิทัศน์

7 60621206021-8 น.ส.จฑุาทิพย ์ ประดิษฐ์ การจดัการ 

8 60621206065-5 น.ส.ณญาดา  เครืออนิตา การจดัการ 

9 59641101087-6 น.ส.ธนพร  รัตนเมืองสอง การบัญชี 

10 60621206059-8 น.ส.กฤติยา  พิมสาร การจดัการ 

11 58621101015-0 น.ส.ดวงใจ  อนิต๊ะขนั การบัญชี 

12 60641101026-1 น.ส.ชลลดา อา้งองิ การบัญชี 

13 59691151027-6 น.ส.สุกญัญา  สวนม่วง การบัญชี 

14 59691251032-5 น.ส.ตรีนุช  ฉมิสันเทียะ การจดัการ 

15 60621101025-5 น.ส.บงกช  ภูส่วาสด์ิ การบัญชี 

16 60641101056-8 น.ส.มณีรัตน์  มีเมล์ การบัญชี 

17 60692992035-7 น.ส.ศิริวิมล  สีสัน เทคโนโลยกีารอาหาร

18 58641201072-8 น.ศ.ดวงฤดี  ดีต๊ิบ การจดัการ 

19 59642991052-1 นายหริชัย  หมูแกว้เครือ สัตวศาสตร์

20 60692992025-8 น.ส.สุนิสา  ปาแปง เทคโนโลยกีารอาหาร

21 59641101072-8 น.ส.นีรกานต์  อนิต๊ะจนิา การบัญชี 

22 59691251047-3 น.ส.อศิราวดี  หมัดหมีม การจดัการ 

23 57641202008-2 น.ส.พิศตะวัน  วงค์ไชย การตลาด

24 58641201008-2 น.ส.ชลธิชา  วงศ์ปัญญา การจดัการ 

25 60621206125-7 น.ส.บุษยมาศ  ค าภิระแปง การจดัการ 

26 60621206011-9 น.ส.สรัญญา  ภิรมยเ์ขยีว การจดัการ 

27 57641201019-0 น.ส.มานิตา  ฟูแสง การจดัการ 

28 57641302003-2 น.ส.เกศณี ศิริวงศ์ ภาษาองักฤษ 

29 58641201010-8 นายณัฐพันธ์ อนิละปะ การจดัการ 

รำงวลัหมวกกันน็อค มูลค่ำ 350 บำท  จ ำนวน 29 รำงวลั 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 60621206033-3 น.ส.ภัทราภรณ์  ค าปิงยศ การจดัการ

2 59621204021-3 น.ส.อทุุมพร  วงค์ยะ ระบบสารสนเทศฯ 

3 59641101091-8 น.ส.อจัฉาภรณ์  มูลแกว้ การบัญชี 

4 59693251018-0 นายพงศกรณ์ สายสุข ไฟฟ้า 

5 60621206008-5 น.ส.รัตติกาล  วงศ์เรือน การตลาด

6 60621206001-0 น.ส.กาญจนาพร  เสียงใส การตลาด

7 59621101018-3 น.ส.สุมลชา  คูหา การบัญชี 

8 60621206045-7 น.ส.อโรชา  เต็มกนัทา การจดัการ

9 60642405003-1 น.ส.จฑุารัตน์  มณีชัย วทอ.

10 59641101094-2 น.ส.นิตยา  พุทธสอน การบัญชี 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 60621101017-2 นายชโยดม  คนแขง็ การบัญชี 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล หลักสูตร ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 58641101060-4 น.ส.สุดารัตน์  ปงกาวงศ์ การบัญชี 

2 60642905020-0 นายธนภ  ฐานสมบัติ ประมง 

ขอใหผู้้ได้รบัรำงวัล น ำหลักฐำน (บตัรนักศึกษำ/บตัรประจ ำตัวประชำชน/ใบขับขี)่ 

ติดต่อขอรบัรำงวัลได้ที่.....

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ กองกำรศึกษำ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง (คุณปวีณ์รศิำ ภวภตูำนนท์) 

ตั งแต่วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.30 น. เปน็ต้นไป 

รำงวลั Gift Voucher จำก Bangkok Clinic สำขำล ำปำง มูลค่ำ 1,650 บำท  จ ำนวน 10 รำงวลั 

รำงวลัหมวกกันน็อค มูลค่ำ 950 บำท  จ ำนวน 1 รำงวลั 

รำงวลัหัวเตำแก๊ส  จ ำนวน 2 รำงวลั 


