
ล าดับที่

๑ นางสาวกนกพร ฟองดี

๒ นางสาวกมลชนก พรหมารัตน์

๓ นางสาวกาญจนา ค าหน้อย

๔ นางสาวกาญจนิษฐ์ จารุวรานนท์

๕ นางสาวเกตุธิดา วีระหงส์

๖ นางสาวฉวีวรรณ วันติกิจเจริญกูล

๗ นางสาวฉัษฐิมา วรกิตติ

๘ นายชนินทร์ ภูไ่พบูลย์

๙ นางสาวชัญญา จงบุญดี

๑๐ นายธรรวา สุนพิชัย

๑๑ นางสาวธัญวรรณ ฐิติธนภัค

๑๒ นางสาวธันย์ชนก ขาวะนา

๑๓ นายนันทพงศ์ ยุบลชู

๑๔ นางสาวนิศารัตน์ ตรังวัชรกุล

๑๕ นางสาวนิสารัตน์ จงใจ

๑๖ นางสาวนุชนารถ อภิชัย

๑๗ นางสาวปีย์วรา ภูวพิทยานนท์

๑๘ นางสาวผาณิตา อภิมนต์บุตร

๑๙ นางสาวพรรณนภา ยิ้มวารี

๒๐ นายพัชรพงศ์ เพชรวงศ์

๒๑ นางสาวพัชรินทร์ ชุ่มใจ

๒๒ นางสาวพิจิตรา ปากกล้า

๒๓ นางสาวพิชญ์สินี เพ็ญกุล

๒๔ นางสาวภัทรียา ชอบธรรม
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๒๕ นางสาวภาศิณี ท านอง

๒๖ นางสาวภาสิริ แซ่โต๊ะ

๒๗ นางสาวรพีพร วิเศษพจนกิจ

๒๘ นางสาวรังสิมา ดิถีเพ็ง

๒๙ นางสาวรัชนก วังใหม่

๓๐ นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์

๓๑ นางสาวฤทัย อะโน

๓๒ นางสาววรัชญา ค ามามูล

๓๓ นางสาววรัญญา อุ่นแก้ว

๓๔ นางสาววริษฐา ปูป่ระเสริฐ

๓๕ นางสาววริษา ทวีประศาสน์

๓๖ นางสาววัสสวัลย์ สงวนพันธุ์

๓๗ นางสาวศรัณพร บุตรบรรเทิง

๓๘ นางสาวศิลป์ศุภา ชัยศิลปบุญ

๓๙ นางสาวทัตสนันตน์ ธรารักษ์

๔๐ นางสาวสุนิษา ทาวิเศษ

๔๑ นางสาวโสรยา ประเสริฐศักด์ิ

๔๒ นางสาวอกนิษฐ์ วิถียภัณท์

๔๓ นางสาวจันทร์จิรา ปริธรรมมา

๔๔ นางสาวชนิดาภา อรุณโชติ

๔๕ นายชยดนย์ หวังมนิดากุล

๔๖ นายชลันวิทย์ อุ่ยอุทัย

๔๗ นางสาวฐิตญา ราชาวงษ์

๔๘ นายณัฐชวุฒิ ยาทรัพย์
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๔๙ นายณัฐดนัย ไชยสุวรรณ์

๕๐ นางสาวณัฐมน หร่ิมเทศ

๕๑ นางสาวณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์

๕๒ นางสาวธัญญาเรศ ยานปิน

๕๓ นางสาวนรมล ขุนเสถียร

๕๔ นางสาวนายิกา รองาม

๕๕ นายบัณฑิต ดวงทนัน

๕๖ นางสาวบูชิตา กาศสนุก

๕๗ นางสาวเบญจนีย์ เพ็ชรมณี

๕๘ นางสาวปรียาภรณ์ ใจธรรม

๕๙ นางสาวพนารัตน์ เขื่อนแก้ว

๖๐ นางสาวพรนิภา เปล่งศิริ

๖๑ นางสาวพิชญาภา แสนแสน

๖๒ นางสาวเพชรัตน์ บุญเนรมิตร

๖๓ นางสาวภิญญาพัชญ์ ปันโย

๖๔ นายภูริวัจน์ คงคาสวรรค์

๖๕ นางสาวเมริน มณีทัต

๖๖ นางสาววริษา กีรติมหาตม์

๖๗ นางสาวสราพรรณ ชูวรรธนะปกรณ์

๖๘ นางสาวสิรินทร์พร ออสุคนธ์โรจน์

๖๙ นางสาวสุกัญญา พิพิธกุล

๗๐ นางสาวสุชัญญา พึง่ทรัพย์ชัยกุล

๗๑ นางสาวสุดาพิชญ์ ใจเทีย่งตรง

๗๒ นางสาวหทัยชนก ศรีตะลา
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๗๓ นางสาวหนึ่งฤทัย สนิทไชย

๗๔ นางสาวอจลียา ชัยยศสกุล

๗๕ นางสาวอภิญญา อุ่นวงศ์

๗๖ นางสาวอริยา โกพระ

๗๗ นางสาวอลีนา พรรณเชษฐ์

๗๘ นางสาวอัจฉรา ค าอิ่น

๗๙ นางสาวอัฉรา พงษ์พูล

๘๐ นางสาวอัญมณี วุฒิยางกูร

๘๑ นายณัฐวุฒิ สานใจวงศ์

๘๒ นางสาวอรทัย พะเยาว์

๘๓ นางสาวธีรนุช ทองรอบ

๘๔ นางสาวกมลชนก ตนหมั้น

๘๕ นางสาวกัณฐีรัตน์ บุญยืน

๘๖ นายเกษม เรือนวงค์

๘๗ นางสาวเกสรา หล้าค ามี

๘๘ นายขจรศักด์ิ เรืองอุไร

๘๙ นายเขื่อนเพชร จันทรมะโน

๙๐ นางสาวจิราพร ค าใหม่

๙๑ นางสาวจุฑาทิพย์ แดงฟู

๙๒ นางสาวชรัญญา เทพวงค์

๙๓ นางสาวชาลีจันทร์ แจ้งศิลป์

๙๔ นางสาวณัฐนรี มณีกันธัง

๙๕ นายณัฐพงษ์ สุกัณศีล

๙๖ นางสาวดารารัตน์ ศรีหมื่น
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๙๗ นางสาวธัญวรัชญ์ วงศ์รุจิไพโรจน์

๙๘ นางสาวธิดารัตน์  ถุงจินดา

๙๙ นางสาวปัญญ์ชิตา อักษรวรรณสิน

๑๐๐ นางสาวปัญญาลักษณ์ สุวรรณโสภณ

๑๐๑ นางสาวปาริฉัตร แสงแก้ว

๑๐๒ นางสาวปาลิดา อุทยาวลี

๑๐๓ นางสาวปิยธิดา ลือชาธนานนท์

๑๐๔ นางสาวพรรณธร ยะอนันต์

๑๐๕ นางสาวพัสวี โรจน์สวัสด์ิสุข

๑๐๖ นายพีรวัชร อ าไพวัชรากุล

๑๐๗ นายพุฒิพงศ์ ทิพย์เดช

๑๐๘ นางสาวเพียงดาว ภิญโญ

๑๐๙ นายภัคดนัย ราษฎร์บุญมี

๑๑๐ นางสาวภัทรวดี รัตนภาค

๑๑๑ นายภาณุพงษ์ เพ็ญธง

๑๑๒ นางสาวภาวิตา บ ารุงศรี

๑๑๓ นางสาวภาวินี ล้ินฤาษี

๑๑๔ นางสาวมัลลิกา อิธรรมะ

๑๑๕ นายรุธจิโรจน์ อินทระสังขา

๑๑๖ นางสาววรณิชานันทน์ สุริยจักร์

๑๑๗ นายวิชชากร เกี้ยวฝ้ัน

๑๑๘ นายวิชชุกร เวชชากุล

๑๑๙ นายวุฒิกร จันทร์แก้ว

๑๒๐ นางสาวศิริวรรณ วิใจค า
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๑๒๑ นางสาวศุภิสรา บุญผ่อง

๑๒๒ นายสมภพ วิทยาอัมพร

๑๒๓ นางสาวสริตา ก าลูนเวสารัช

๑๒๔ นางสาวกัญชพร รัศมีเดชาธร

๑๒๕ นางสาวกมลรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์

๑๒๖ นางสาวกาญจนา ใจจะดี

๑๒๗ นางสาวกุลกานต์ อินเหลือละ

๑๒๘ นางสาวกุลนิดา จ าลองกุล

๑๒๙ นางสาวชนิษฐา กาญจนสกุล

๑๓๐ นางสาวชัชชญา ซองเงิน

๑๓๑ นางสาวชุลีพรรณ สัจจธรรมวดี

๑๓๒ นางสาวณัฐนันท์ ตรีเอกานุภาพ

๑๓๓ นางสาวณัฐนิช วิจิตรทองเรือง

๑๓๔ นางสาวณัฐภรณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

๑๓๕ นายตระการ ธัญญาวินิชกุล

๑๓๖ นายธนชาติ คองประเสริฐ

๑๓๗ นางสาวธนพร ไทยสกุลทอง

๑๓๘ นายธนาธิษณ์ แจ้งแสง

๑๓๙ นางสาวธันย์ชนก นิธิเจริญเศรษฐ์

๑๔๐ นางสาวนภัสนันท์ เกียรติธนกุลธร

๑๔๑ นางสาวนภัสสร เปรมประชา

๑๔๒ นางสาวนภัสสร หมายยอด

๑๔๓ นางสาวนัทธมน กันเขตต์

๑๔๔ นางสาวนิลุบล ขัติยศ
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๑๔๕ นางสาวปณิธี ลีลาธนาคีรี

๑๔๖ นางสาวประณิดา วงศ์นาสัก

๑๔๗ นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีนาค

๑๔๘ นางสาวปิยะดา เนตรสุวรรณ

๑๔๙ นางสาวพรพรหม แซ่ล่ิม

๑๕๐ นางสาวพรรณทิพา แสงวรรณกูล

๑๕๑ นางสาวณัฏฐ์นลิน สอนไม้

๑๕๒ นางสาวพรสวรรค์ จารุมณีโรจน์

๑๕๓ นางสาวพัชยา วรรณเสถียร

๑๕๔ นางสาวพิมพ์ตะวัน จิตติเลิศวิบูลย์

๑๕๕ นางสาวมนัชญา ตรงฤทธิชัยการ

๑๕๖ นางสาววิชญาภรณ์ ล้ิมประภากร

๑๕๗ นายวีรชัย ข าสกุล

๑๕๘ นางสาวศุภลักษณ์ ชนะ

๑๕๙ นางสาวศุภิสรา โตวิจักษณ์ชัยกุล

๑๖๐ นางสาวพิมญาดา พันเพ็ชร

๑๖๑ นางสาวสุนันทา ม่วงเล่ียม

๑๖๒ นางสาวสุปรียา สุขเปรม

๑๖๓ นางสาวหทยา วรรณเกษมสุข

๑๖๔ นายเอกชัย ปันค าวงศ์

๑๖๕ นางสาวเอื้ออารี ทัฬหชัยกุล

๑๖๖ นางสาวกนกพร สุรินต๊ะ

๑๖๗ นางสาวกัณธิญา คงบุญ

๑๖๘ นางสาวกัญญ์ปภัส หนูแก้ว
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๑๖๙ นางสาวเกวลี ปัญสุวรรณวงศ์

๑๗๐ นางสาวจริยาวดี อาศนะ

๑๗๑ นางสาวจิราภรณ์ แปงชมภู

๑๗๒ นายเจษฎา อิสริยะปิยะวราห์

๑๗๓ นางสาวชมพูนุท บ ารุงรักษ์

๑๗๔ นางสาวช่อพิตรี จันทร์ใหม่

๑๗๕ นางสาวฑิมพิกา อินต๊ะสาร

๑๗๖ นายณัฐนนท์ มณีฉาย

๑๗๗ นางสาวเทวิกา ตาสม

๑๗๘ นายธงไทย กาทองทุง่

๑๗๙ นางสาวนลิน ศตสุข

๑๘๐ นายนาถพงศ์ ยะย่าเป้า

๑๘๑ นางสาวนิรัชพร ต๊ะนันกลาง

๑๘๒ นางสาวบุษยพรรณ ผลจันทร์งาม

๑๘๓ นางสาวเบญจพร ศิริโรจน์

๑๘๔ นายภาสวี นิยมไทย

๑๘๕ นางสาวพอใจ ทองบุรินทร์

๑๘๖ นางสาวพัฒนียา กิติศรีรุ่งเรือง

๑๘๗ นางสาวพิชญา สงส าเภา

๑๘๘ นายพินิจ ตาลศรี

๑๘๙ นางสาวมนุญญา เฟือ่งฟูชาติ

๑๙๐ นางสาวมยุรี ต้ังมานะกิจ

๑๙๑ นางสาวรองรัตน์ มูลฟู

๑๙๒ นางสาวระพีพรรณ นานากุล



ล าดับที่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน  203 ราย

ระหว่างวันที ่3 - 6 เมษายน 2558

หลักสูตร "นักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๑๙๓ นางสาวเรวิสา สันบุญเป็ง

๑๙๔ นางสาวพสิกา แก้วอาจ

๑๙๕ นางสาววรรษมน ค ามีสว่าง

๑๙๖ นางสาววราพรรณ จันทร์เทีย่ง

๑๙๗ นายวัชระ ธิเขียว

๑๙๘ นางสาวสิรพัชร มณีรัตน์

๑๙๙ นางสาวสุชาดา เจริญสุข

๒๐๐ นางสาวสุทธิพร สมย้อย

๒๐๑ นางสาวสุพรรณี แหวนเพชร์

๒๐๒ นางสาวสุรางค์พิชญ์ มิตตา

๒๐๓ นางสาวอุทุมพร อุปสิทธิ์




















