(ร่าง)
ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ได้ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน 4 สาขาวิ ช า
ได้แก่ส าขาวิช าการศึกษาปฐมวัย สาขาวิช าการบัญชี สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ และสาขาวิช าสาธารณสุ ขชุมชน
ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ดังเอกสารแนบให้นักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัวตามสถานที่ ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชา
1. การศึกษาปฐมวัย
2. การบัญชี
3. รัฐประศาสนศาสตร์
- ห้องเรียนบ้านขอน
- ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
- ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน
4. สาธารณสุขชุมชน

สถานที่

ห้องสมุด
วิทยาลัยชุมชนน่าน

วัน/เดือน/ปี
ที่ต้องมารายงานตัว

เวลา

22 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2563
24 มิถุนายน 2563

09.00–16.00 น.
09.00–16.00 น.
09.00–16.00 น.

ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียน
870.870.830.-

25 มิถุนายน 2563

09.00–16.00 น.

990.-

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

ชื่อ – สกุล
นางสาวภคมน พรหมรักษ์
นางสาวจุลินทิพย์ อรุณเดช
นางสาวณัฎฐณิชา แสนตุ้ย
นางสาวณัฐรดา นันตา
นางสาวธันยาพร ธิทา
นางพนัชกร คันทะวัง
นางสาวพรพรรณ สร้อยคา
นางสาวรัตชฎาพร ปัจดี
นางสาวลักษณพร สีมา
นางสาวลักษิกา สบหลม
นางวรนุช ต๊อดแก้ว
นางสาวศรัญพร สมณา
นางสาวสุภาวดี วิวัฒน์วิทยา
นางสาวหทัยทิพย์ ณะรินทร์
นางสาวอลิตา อุปจักร์
นางสาวปิยนุช ลาทะสอน
นางสาวณัฐพร อุ่นพรม
นางสาวจารุณี ใจปิง
นางสาวมณฑกาญจน์ ปัญญานะ
นางสาวรัชนีกร อินแสง
นางสาวปราณี ใจปิง
นางสาวกานต์ธีรา หลวงมาลัย
นางวารุณี แปงอุด
นางสาวพิมล อุ่มมี
นางสาววณิษชญาภรณ์ อุ่นถิ่น
นางสาวลัดาวรรณ วิชา
นางสาวนิภาพร สุวรรณ์
นางสาวปิยะนุช จันดี
นางววีระ น้อยคง
นางสาวอมรรัตน์ กาซาว
นางศิริกัญญา ติละ
นางสาวกิติสาย อุ่นถิ่น
นางรัตติกานต์ ประยูรพงษ์
นางสาววีนัสสรินทร์ บุญทา
นางสาววนิดา คาหว่าง
นางสาวชุติมา บุญแสน

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ลาดับที่
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ชื่อ – สกุล
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ใจน้อย
นายศศินันท์ สวนทะ
นางสาวสิริลักษณ์ แพงไตร
นางสาววิไลลักษณ์ ท้าวคาม
นางสาวณิชาภา ทัพวิโรจน์
นายอานนท์ โคตะมูล
นางสาวศิริพร ใจปิง
นางสาวนลินรัตน์ โรจน์ทวีธมี า
นางสาวรุจิรัตน์ อุ่นถิ่น
นางสาวนัทฐิการ์ สรฤทธิ์
นางสาวรวิวรรณ ปานกลาง
นางสาวปิยะนุช ไชยโย
นางสาวกัญญาณัฐ พุทธเคน
นายอุดมทรัพย์ นางสาวสุมิตรา ขันเชียง
นางสาวจิตตมาส ดวงพันธ์
นางสาวพิมนิภา กันจินา
นางสาวพิศุภิสรา ตันกาบ

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการบัญชี
ลาดับที่
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ชื่อ – สกุล
นายกิตติธร กันทะกาลัง
นางสาวธนัชญา อุดคาเที่ยง
นายกุลจิรา หอมนวล
นางสาวประภัสสร ยี่อิน
นางสาวปรียานุช จันตา
นางสาวกนกพร สรรเพชร
นางสาวธัญชนก อารินทร์
นางสาวอังจนาพร สิทธิกัน
นางสาวชุติกาญจน์ งอกสิงห์
นางสาวพิมพ์นิภา พรมโน
นางสาวธิดารัตน์ วงค์สีสม
นางสาวกัลย์ชลิดา ขอคา
นายทะนงศักดิ์ แจ้งอรุณ
นางสาวมลวิตา มังกิตะ
นางสาวกมลชนก พลไทย
นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง
นางสาวชฎาพร อิสระดารงกูล
นางสาวจิราพร ทมินเหมย
นางสาวสุวภัคร จันปง

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับที่
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ชื่อ – สกุล
นางสาวเบญจพร เสารางทอย
นางพรนภัส วงศา
นายอนวัช สุทธไชย
นายภัทรพงศ์ ปาละ
นางสาวรัตติกาล หลวงมาลัย
นางสาวอริศรา เป็งนันท์
นางสาวอุไรพร ยางแดง
นายสิทธิเดช ปิงยศ
นางสาวเจนนภา ยะเสน
นายชโนทัย กองสอน
นางสาวธันยชนก สุปง
นางสาวสุพัตรา หนูอยู่
นายกุลจิรา หอมหวล
นางสาวสุพัชชญา ใจใหญ่
นางสาวสุจิตรา ปู่มาก
นางกัลยารัตย์ ใหม่น้อย
นายเกียรติ กันธุระ
นางณัฎฐ์กฤตา ธิขัติ
นางเณริยา กลาสี
นายธนวัฒน์ ถุงคา
นางยุพิน หาญยุทธ
นางเยาวเรศ รกไพร
นายศาศวัต โวทาน
นายสุเทพ สุนทร
นางสุพัตรา หาญยุทธ
นายอภิศร นาคสมบัติ
นางสาวลักษมณ เจริญดี
นางสาวพัชรีภรณ์ จันทร์สุข
นางวรรณา ต๊ะแก้ว
นางสาววิจิตรา แซ่เต็น
นางบุญตุ้ม อุดอ้าย
นายประพันธ์ บริคุต
นางสาวทิพาพร เขื่อนแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะกัน
นายรณฤทธิ์ ติละ
นางสาวณิชาวรรณ อิทธิรงค์
นางชุติกาญจน์ อุดนัน
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นายยงยุทธ พันชน
นางสาวภัสญาพร ไชยศิลป์
นายพงศธร ต๊ะแก้ว
นายวิทยา ทนุ
นายนิวัฒน์ ลาน้อย
นายกิตติศักดิ์ นิลคง
นายคฑาวุธ มัชฌิมะ
นางสาวชลดา ธิติมูล
นายชาตรี ทางาม
นางสาวชมพูนุท อินชูใจ
นายทศพล ตาคา
นายนพรัตน์ ทิพย์อินเสน
นายณัฐกลม สุทธิ
นางพอง พงษ์ขันธ์
นางสาวเพ็ญศิริ ไม้หวั่น
นางสาวสินีพิรุฬห์ เพตะกร
นางสาวศศิปรียา รพินท์นิภา
นางสาวกฐิน เมฆบังวัน
นางสาวชุติมา บุญแสน
นางสาวนันท์นภัส ต่างใจ
นางนัชาภัทร ไชยเขียว
นางสาวนิภาพร สุวรรณ์
นางสาวอรนุช โสสิงห์
นางสาวอิมพิรา ขัติยะ
นางสาวอุดมลักษ์ บุสนาม
นางสาวกัยานี ใจยา
นางคองเวียง สิทธิโน
นางสาวจิราพร ทมินเหมย
นางสาวเจนนภา ยะเสน
นายชโนทัย กองสิน
นายธนธร อ่อนมา
นางสาวธันยชนก สุปง
นางสาวพรชนัน สินรัตน์
นางสาวพรนภา ตงติ๊บ
นายภูวรินทร์ กองทอง
นายวารุณี บุญญัติ
นางสาวสุจิตรา ปู่มาก
นางสาวสุพัตรา หนูอยู่
นางสาวอุไรพร ยาแดง

