
แถวที ่1  เลขที ่1-35

1 1 60692992041-5 น.ส. ประกายกาญจน์ จนัทะวงั เรียนดี
1 2 60692992035-7 น.ส. ศิริวิมล สีสนั เรียนดี
1 3 60693153009-5 นาย นพรัตน์ ใจดี เรียนดี
1 4 60693251001-3 นาย ธนวิทย์ สิทธิจรรยาวิไล เรียนดี
1 5 60691251006-6 นาย ธนากร วา่ง่าย เรียนดี
1 6 60691254009-7 น.ส. อทิติยา คาํภิระวงศ์ เรียนดี
1 7 60622905024-4 น.ส. ศิริลกัษณ์ ทะเมา้ เรียนดี
1 8 60622905032-7 น.ส. อารีย์ พฒันชูสกลุ เรียนดี
1 9 60622905007-9 นาย กิตติชยั มูลทุ่ง เรียนดี
1 10 60622405018-1 น.ส. บุรัสกร สาระพนัธ์ เรียนดี
1 11 60623207005-6 นาย ฐิติพนัธ์ คาํอา้ย เรียนดี
1 12 60621101008-1 น.ส. ริมดาว คาํกอ้น เรียนดี
1 13 60521207097-9 น.ส. นนัทิชา ตลบัไม้ เรียนดี
1 14 60621206038-2 น.ส. วรัญญา นนัตาสาย เรียนดี
1 15 60621206076-2 น.ส. รัชนาภรณ์ เจตะวนั เรียนดี
1 16 60621206051-5 นาย ตะวนั ตนัตา เรียนดี/นายกสโมสรนกัศึกษากลาง
1 17 58642991071-2 น.ส. สุชาดา ธิชูโต เรียนดี
1 18 58642991064-7 น.ส. กรรณิการ์ อุ่นนนักาศ เรียนดี
1 19 58642405002-7 น.ส. กาญจนา ไชยรัถยาภรณ์ เรียนดี
1 20 58641101079-4 น.ส. พิมพิไล ไชยวฒิุ เรียนดี
1 21 58641202026-3 น.ส. ลกัษมณ ศรีวิชยัลาํพรรณ เรียนดี
1 22 58641201072-8 น.ส. ดวงฤดี ดีต๊ิบ เรียนดี/เลขานุการสภานกัศึกษา
1 23 58641301023-0 น.ส. ศิริพร มณีมญัชุพร เรียนดี
1 24 58641302016-3 น.ส. วิชุดา ทนดี เรียนดี
1 25 60621206010-1 น.ส. ศุภชัชา โพธ์ิอ่อง ประธานฝ่ายกิจกรรม สโมสรนกัศึกษากลาง
1 26 60621206006-9 นาย ภาณุพงศ์ เตง็ธนาวราวฒัน์ ประธานฝ่ายกีฬาสโมสรนกัศึกษากลาง/บาสเกตบอล
1 27 60693251006-2 นาย กรรชยั กนัทะวงคศ์า ประธานฝ่ายพสัดุสโมสรกลาง/ วอลเล่ยบ์อล
1 28 61621101009-8 นาย ณฐัปัตย ์ เกตุดี ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์สโมสรนกัศึกษากลาง
1 29 59642991053-9 น.ส. อภิชญา ไชยพูน ประธานฝ่ายวิชาการ  สโมสรนกัศึกษากลาง
1 30 59642103013-8 นาย ปยตุ เคร่งครัด ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรมสโมสรนกัศึกษากลาง
1 31 60643404003-0 นาย ธนาธิป ทรงเจริญกลุ ประธานฝ่ายสวสัดิการ  สโมสรนกัศึกษากลาง
1 32 60643404004-8 นาย นพชยั สุมา ประธานฝ่ายอาคารสถานท่ี สโมสรนกัศึกษากลาง
1 33 60643207010-4 นาย ภาณุเดช กอนแสง ประธานฝ่ายอาสาสโมสรนกัศึกษากลาง

1 34 60621101015-6 นาย จกัร์กิจ เฉพาะธรรม กรรมการและฝ่ายการเงิน สโมสรนกัศึกษากลาง
1 35 60621206053-1 น.ส. นํ้าทิพย์ แสนโยเมือง กรรมการและเลขานุการ สโมสรนกัศึกษากลาง

รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตรงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
   วนัศุกร์ที่ 15  มีนาคม  2561 (ภาคเช้า)

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ลําปาง
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รับเกยีรตบิตัร งานปัจฉมินเิทศ 15 ม.ีค. 62



แถวที ่2  เลขที ่36-70

2 36 58641101015-8 น.ส. ชนาภา ปันแดง ประธานสภานกัศึกษา
2 37 60621206001-0 น.ส. กาญจนาพร เสียงใส รองประธานสภานกัศึกษาคนท่ี 1
2 38 59641201048-7 น.ส. สุวนนัท์ โชครวย รองประธานสภานกัศึกษาคนท่ี 2
2 39 58642405019-1 น.ส. นราวดี ราชสีห์ ฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ สภานกัศึกษา
2 40 59642405023-2 น.ส. สุพิชชา วงศส์อน ฝ่ายตรวจสอบการเงิน  สภานกัศึกษา
2 41 60641101029-5 น.ส. นฤมล สมมุติ ฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมศึกษา สภานกัศึกษา
2 42 60643207002-1 นาย ชนพฒัน ์ แกว้ประเสริฐ ฝ่ายรับฟังความคิดเห็น สภานกัศึกษา
2 43 60643207006-2 นาย ธวชัชยั จนัทร์อนนัต์ ฝ่ายรับฟังความคิดเห็น สภานกัศึกษา
2 44 59641101067-8 น.ส. ธนญัญา จนัทร์ศรีเมือง เหรัญญิกสภานกัศึกษา
2 45 59641201047-9 น.ส. ประกายกานต์ ปัญญาวงค์ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์สภานกัศึกษา
2 46 59642103001-3 น.ส. กชกร คาํพุธ นายกสโมสรนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 47 59642991034-9 นาย น่านณที ลาํคาํ กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 48 59642991052-1 นาย หริชยั หมูแกว้เครือ กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 49 59642991059-6 น.ส. ศุลีมาศ ณะดวงดี กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 50 59642103006-2 นาย ปรเมษฐ์ สุรินแกว้ กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 51 59642991029-9 นาย ณฐัวฒัน์ เหมง็ทะเหลก็ กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 52 59642991056-2 นาย ประชารัตน์ ธิกนังา กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 53 59642405024-0 น.ส. ฐิรญา อินยาศรี กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 54 59642991027-3 นาย ไกรวิน ใจเยน็ กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 55 59642991033-1 น.ส. นริศษา วนัอุด กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 56 59642991041-4 นาย วิรุฬห์ แกว้ประภา กรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 57 59642405036-4 น.ส. ภคมณ เจียรณยั เหรัญญิกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2 58 60623207003-1 นาย จตุรพฒัน์ จิตเทพ นายยกสโมสรนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์/กิจกรรมดีเด่น/เซปักตะกร้อ

2 59 60623207006-4 นาย ณฐักรณ์ พิสปิงคาํ กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์/กิจกรรมดีเด่น/บาสเกตบอล

2 60 60623207040-3 นาย จีรศกัด์ิ รักสตัย์ เลขานุการสโมสรนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ /แบดมินตนั/เซปักตะกร้อ

2 61 60623207038-7 นาย ศุภกิจ ขนัยา่เป้า กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/เซปักตะกร้อ

2 62 60623207015-5 นาย ภาณุวฒัน์ ใจบรรทดั กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/เซปักตะกร้อ

2 63 60623207039-5 นาย สหชยั หมูแกว้เครือ กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฟุตซอล

2 64 60623207010-6 นาย ธวชั โสภารัตน์ กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฟุตบอล

2 65 60623207025-4 นาย อภิวฒัน์ สุขอาษา กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฟุตบอล

2 66 60623207012-2 นาย ประวฒิุ วงคป์ะละ เหรัญญิกสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ / บาสเกตบอล

2 67 60623207022-1 นาย โสภณ จอมดวง กรรมการสโมสรนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 68 60643207003-9 นาย ชยัวฒัน์ ม่ิงเมือง กรรมการสโมสรนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 69 60643207014-6 นาย ศิริศกัด์ิ มีมานะ กรรมการสโมสรนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 70 60643207025-2 นาย ธนนนัท์ ยศอิ กรรมการสโมสรนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตรงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
   วนัศุกร์ที่ 15  มีนาคม  2561 (ภาคเช้า)

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ลําปาง
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รับเกยีรตบิตัร งานปัจฉมินเิทศ 15 ม.ีค. 62



แถวที ่3  เลขที ่71-105

3 71 60643207026-0 นาย ธนากร สุฤทธ์ิ กรรมการสโมสรนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 72 59641201037-0 นาย พงษกรณ์ สุริยะดี นายกสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 73 59641201038-8 น.ส. รวีวรรณ ปินตาแจ่ม เลขานุการ สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 74 59641201040-4 นาย ธีรวฒัน์ สิบต๊ะ ฝ่ายสวดิัการ สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 75 58641201056-1 น.ส. สณีนุช แสนสีวงศ์ ฝ่ายวิชาการ สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 76 60641206025-7 น.ส. ชาลิสา เรือนคาํปา ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 77 58641201054-6 น.ส. วีนสั ลดัดาวงค์ เหรัญญิกสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 78 59641201019-8 นาย รัตนพล ปงธิยา ฝ่ายวสัดุ สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 79 60621206077-0 น.ส. วราภรณ์ นวลใจ ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรม สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 80 60621206058-0 นาย  นรุฒ วงคก์าไชย กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 81 58541204172-5 นาย ธนวฒัน์ สิงหศกัด์ิ กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 82 59641301027-0 น.ส. เรณุกา ไชยาโส กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 83 59641302004-8 นาย บญัชา ยานะฝ้ัน กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 84 60621101017-2 นาย ชโยดม คนแขง็ กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 85 59641202021-3 น.ส. ศิริลกัษณ์ ไชยพูน กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 86 59641202027-0 น.ส. พิมมาดา บรรณกร สารบรรณ สโมสนกัศึกษารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 87 60693453014-2 นาย ประพลพฒัน์ พรมยนต์ ฟุตบอล
3 88 60622905004-6 นาย พุฒิพงษ์ นายหวา่ง ฟุตบอล
3 89 60622905033-5 นาย กลุยธุ ตรีกรุณาสวสัด์ ฟุตบอล
3 90 60622905041-8 นาย วีระศกัด์ิ กาวิโล ฟุตบอล
3 91 58541204167-5 นาย ชยัชนะ กิจรุ่งเรืองดี ฟุตบอล
3 92 58642991062-1 นาย อรุช นนัตา ฟุตบอล/ฟุตซอล
3 93 60692992024-1 นาย ศิรชชั พิทกัษร์าชพงศ์ ฟุตซอล
3 94 60622905028-5 นาย สุพล แซ่แจ๋ว ฟุตซอล
3 95 60621101004-0 น.ส. ชลนิชา ปาคุธ ฟุตซอล
3 96 60621206133-1 น.ส. ศุภิสรา ขติัยะ ฟุตซอล
3 97 58642991056-3 น.ส. ศริญญา ทิพยค์าํ ฟุตซอล
3 98 60691254006-3 น.ส. เรนุกา ลาภมาก วอลเล่ยบ์อล
3 99 60622905020-2 นาย ภูมิระพี ธรรมใจ วอลเล่ยบ์อล
3 100 58641101005-9 น.ส. คณิฐา อินตะปา วอลเล่ยบ์อล
3 101 58641101018-2 นาย ณฐัชา อุดถา วอลเล่ยบ์อล
3 102 58641101042-2 นาย ภูมินทร์ ต๊ะนางงอย วอลเล่ยบ์อล
3 103 58641101052-1 นาย วิศิษฎ์ เทพเสาร์ วอลเล่ยบ์อล
3 104 58641101067-9 น.ส. อรชา เตม็สมุทร วอลเล่ยบ์อล
3 105 58641301008-1 นาย ณรงคเ์ดช ปินนัท์ วอลเล่ยบ์อล
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แถวที ่4  เลขที ่106-140

4 106 60693251004-7 นาย เอกอนนัต์ เพชรแสง แบดมินตนั
4 107 60693251015-3 นาย ราชกิจ พิพฒันก์ลุกานต์ แบดมินตนั
4 108 60622905011-1 น.ส. ชญัญานุช บิดาหก แบดมินตนั
4 109 60623207019-7 นาย วชัรพล ภานุมาศ แบดมินตนั
4 110 58642991055-5 น.ส. วิภาดา อินดี แบดมินตนั
4 111 60623207034-6 นาย รักษศี์ล สุระวงั เทเบิลเทนนิส
4 112 61622405022-2 น.ส. ณิชญา แกว้แสน เทเบิลเทนนิส
4 113 60692992031-6 นาย ชยัวฒิุ ปริญญารัตน์ เซปักตะกร้อ
4 114 60691252012-3 นาย ณฐัสิทธ์ิ เขียวถา เซปักตะกร้อ
4 115 60623207007-2 นาย ณฐันนท์ ทองติด เซปักตะกร้อ
4 116 60623207023-9 นาย อชิตพล ต๊ะแกว้ เซปักตะกร้อ
4 117 60623207030-4 นาย ทรงกลด วงศค์าํลือ เซปักตะกร้อ
4 118 60621101020-6 น.ส. ธนชัญา มีพนสัสกั เซปักตะกร้อ
4 119 60621101040-4 น.ส. สกาวรัตน์ ฟูอา้ย เซปักตะกร้อ
4 120 61621101048-6 น.ส. กญัญารัตน ์ การินวงศ์ เซปักตะกร้อ
4 121 61623207042-8 น.ส. สุจิตรา บุญสม เซปักตะกร้อ
4 122 60623207021-3 นาย ศุภวิชญ์ สอนหลวย บาสเกตบอล
4 123 60521207143-1 นาย รุจจาโรจน์ หลา้อินเช้ือ บาสเกตบอล
4 124 58642991020-9 นาย ต่อตระกลู ปงคาํลือ บาสเกตบอล
4 125 58641201002-5 น.ส. กวินทิพย์ ต๊ิบปาละ บาสเกตบอล
4 126 58641201005-8 นาย จิรพทัธ์ โพธ์ิช่วย บาสเกตบอล
4 127 58641201006-6 น.ส. เฉลิมขวญั ปัญญาคาํ บาสเกตบอล
4 128 58641201023-1 น.ส. ภาณุวรรณ ตนัตน บาสเกตบอล
4 129 58641201025-6 น.ส. มนสัสิยา คาํภิระกนัทา บาสเกตบอล
4 130 58641201041-3 น.ส. กาญจนาพร ศรีใจ บาสเกตบอล
4 131 58641201046-2 น.ส. ณฐัธิกา กนัแกว้ บาสเกตบอล
4 132 58641201047-0 น.ส. ผกามาศ วรรณวงค์ บาสเกตบอล
4 133 58541204168-3 น.ส. ณภทัร ทิยะ บาสเกตบอล
4 134 58541204173-3 น.ส. ธญัญาลกัษณ์ อาจบุรายณ์ บาสเกตบอล
4 135 58641302008-0 น.ส. นฤมล แซ่ภู่ บาสเกตบอล
4 136 58641302012-2 น.ส. พิมพช์นก กา้งออนตา บาสเกตบอล
4 137 60691254001-4 น.ส. นพรัตน ์ โตทุ่งตอน หมากกระดาน
4 138 60691254003-0 นาย นนัทวฒัน์ ช่ืองาม หมากกระดาน
4 139 60623207001-5 นาย กรคาํ ไม่มีช่ือสกลุ กรีฑา
4 140 60623207008-0 นาย ณฐัพงษ์ ใจวงัเยน็ กรีฑา
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แถวที ่5  เลขที ่141-152

5 141 60623207017-1 นาย วรวฒุ พุฒใจกา กรีฑา
5 142 60621206021-8 วา่ท่ี รต.ญ. จุฑาทิพย์ ประดิษฐ์ กรีฑา
5 143 60622905017-8 นาย นิรุต หาญนอก กรีฑา
5 144 60621206025-9 น.ส. เณศรา จะวะนะ กรีฑา
5 145 60623207026-2 นาย กฤษฎา มงคล เปตอง
5 146 60621206013-5 น.ส. หน่ึงฤทยั  เครือคาํหลา้ เปตอง
5 147 58641101017-4 นาย ฐิติวลัคุ์ ศรีสุวรรณ เปตอง
5 148 58641101022-4 นาย ธนพฒัน์ สุทธาชยั เปตอง
5 149 58641101055-4 น.ส. ศิริภา การิยา เปตอง
5 150 58641101060-4 น.ส. สุดารัตน์ ปงกาวงค์ เปตอง
5 151 58641101070-3 นาย อธัพล บวัแตก เปตอง
5 152 58641301032-1 น.ส. อรวี ภูมิภาค เปตอง
5 153 58641301032-1 น.ส. เจนจิรา วงคจ์า เรียนดี
5 154 60623207013-0 นาย พงศธร พิสปิงคาํ กรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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