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๑ นางสาว กนกกานต์ ธรรมปัญญา

๒ นางสาว กนกวรรณ ต่างเพ็ชร

๓ นางสาว กนกอร ใคร่นุ่นภา

๔ นางสาว กมลชนก คํามูล

๕ นางสาว กมลทิพย์ กอนแก้ว

๖ นางสาว กมลทิพย์ คําซาว

๗ นางสาว กมลพร จันทรเคหะ

๘ นางสาว กรกัญจน์ เมืองมูล

๙ นาย กฤษฎา นันต๊ะเสน

๑๐ นางสาว ก้องณตา จรูญสกุลวงศ์

๑๑ นางสาว กันธิชา สิริวัฒน์

๑๒ นางสาว กาญจนา ตาป้อม

๑๓ นางสาว กาญจนา พรหมศิริ

๑๔ นาย กิจตการ ยอดสอน

๑๕ นาย กิตติพงศ์ พุทธรักษา

๑๖ นาย กิตติพันธ์ กันทะเตียน

๑๗ นางสาว เกศินี วิลัย

๑๘ นางสาว เกษมณี สมฤทธิ์

๑๙ นางสาว จันจิรา สุวรรณ

๒๐ นางสาว จันทร์เพ็ญ กุลจิตธรรมธร

๒๑ นาย จิรพนธ์ ปันธรรม

๒๒ นางสาว จิราภรณ์ วงค์ชัย

๒๓ นาย จิโรจน์ มณีรัตน์

๒๔ นางสาว ชไมพร กันทะ
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๒๕ นางสาว ช่อผกา ท่าดีสม

๒๖ นาย ชัยณรงค์ ปินทรายมูล

๒๗ นางสาว ชุติกาญจน์ ผ้ึงต้น

๒๘ นาย ชุติพงศ์ วงค์ร้อย

๒๙ นางสาว ชุลิตา อินต๊ะลาด

๓๐ นาย ใช่ แม่คําจอง

๓๑ นางสาว ฐิติรัตน์ วิมารทอง

๓๒ นาย ณัฐพงศ์ ห่วงสร

๓๓ นางสาว ดวงใจ แซ่ท้าว

๓๔ นางสาว ดาวประกาย คําเรือง

๓๕ นางสาว ทัศนีย์ พุม่จันทร์

๓๖ นางสาว ธนัญญา ปิยวัฒนสกุลชัย

๓๗ นางสาว ธนาภรณ์ เมืองมา

๓๘ นางสาว ธนาภรณ์ สุดใจ

๓๙ นาย ธนิต อินทิบุญ

๔๐ นางสาว ธมลวรรณ ทาแกง

๔๑ นางสาว ธวัลพร ถาอินทร์

๔๒ นางสาว ธัญชนก ปะระใจ

๔๓ นางสาว ธัญญาภรณ์ ปัญญาแก้ว

๔๔ นาวสาว ธัญญาวดี อินถา

๔๕ นางสาว ธิดารัตน์ ต๊ิบแปง

๔๖ นาย ธีรภัทร์ ใจคํา

๔๗ นาย ธีระ สุริยะ

๔๘ นางสาว นภาลัย ต๋ันหล้า
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๔๙ นางสาว นรียา ปินตา

๕๐ นางสาว นฤมล จุลตะคุ

๕๑ นางสาว นลินี ขัติยะ

๕๒ นางสาว น้ําฝน กันต๊ิบ

๕๓ นางสาว น้ําฝน วิชาดี

๕๔ นาวสาว นิปากรณ์ จิ้งอี้

๕๕ นางสาว นิพัทรา วงค์ทอง

๕๖ นางสาว นิภารัตน์ เรียบร้อย

๕๗ นางสาว บวรรัตน์ เตวิน

๕๘ นางสาว บัณฑิตา ปิจวงค์

๕๙ นางสาว เบญจมาศ น้อยนาม

๖๐ นางสาว เบญจมาศ เพิม่เติม

๖๑ นาย ปภาวิน คนการ

๖๒ นางสาว ประภสัสร กนัธิพร้าว

๖๓ นางสาว ประภสัสร แซ่ว่าง

๖๔ นางสาว ปราณปริยา พันธ์ปญัญา

๖๕ นางสาว ปริศา แม้นจิตต์

๖๖ นางสาว ปรียากมล เดชะบญุ

67 นางสาว ปรียาพร คนดี

68 นางสาว ปรียาภรณ์ ยี่สวน

69 นางสาว ปาลิตา มังกะละ

70 นางสาว ปยินุช ใจสุข

71 นางสาว ปยิะมาศ หมืน่สมบติั

72 นางสาว ปยิะวรรณ จะทอ
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73 นางสาว พรกนก พวงมะลิ

74 นางสาว พรจิรา กนัทะใจ

75 นางสาว พรรณิภา อตุใจ

76 นางสาว พรสุดา ดวงตา

77 นางสาว พวงผกา เริงสําราญ

78 นางสาว พัชรินทร์ อนิทร์มีประเสริฐ

79 นางสาว พัชรีย์ บตุรพรม

80 นาย พิชชานันท์ สิงหช์ัย

81 นางสาว พิมผกา กนัทะ

82 นางสาว พิมลพรรณ เพชรน้อย

83 นาย พีรวัส สุภาวะ

84 นางสาว พุทธารัฐ หตัถกอง

85 นางสาว เพลินพิชญ์ชา พรมศร

86 นางสาว ไพลิน ลือโฮ้ง

87 นางสาว ภทัรธิดา อยู่คง

88 นาย ภทัรพล วรสุภาพ

89 นางสาว ภทัรภร แสนเขื่อน

90 นางสาว ภทัรี มลิวัน

91 นางสาว ภานิษา จุมปฟูู

92 นางสาว ภริูษา ปญัญาไว

93 นาย เมธา บญุมี

94 นางสาว เมธาวี อดุทา

95 นางสาว ยลลดา เจนจัด

96 นางสาว โยทะกา สว่างทติย์
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97 นางสาว รัชฎาพร แข่งขัน

98 นางสาว รัชนี ปญัญาตุ่น

99 นางสาว รัชนีพร กอ๋งแกน่

100 นาย รัชพล สุทธิแสน

101 นางสาว รัตติญา ธรรมวงค์

102 นางสาว ลลิตา สุขตามใจ

103 นางสาว ลลิตา หนูแทน่

104 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชุมพูอนิตา

105 นาย วรพล วิเศษเพิ่มพร

106 นางสาว วรรณิศา จันทร์ตา

107 นางสาว วรางคณา สุขมี

108 นางสาว วราพรรณ ไชยกนั

109 นางสาว วลินทพิย์ นันทแกว้

110 นาย วันสว่าง ยอดดี

111 นางสาว วาสิตา ต๊ะกติิ

112 นางสาว วิชิตา จอมคํา

113 นางสาว วิภาพร แสนสลี

114 นางสาว วิภารัตน์ แซ่กอื

115 นางสาว วิราสิณี ยอดคํา

116 นาวสาว ศจีนันท์ ตันสกลุ

117 นางสาว ศรีนวล นามปนั

118 นางสาว ศศิธร กนัตรี

119 นางสาว ศศิพักตรา มะโนตา

120 นางสาว ศัญชญา อนิใจ
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121 นางสาว ศิริภา นนทภา

122 นางสาว ศิริลักษณ์ โกเสนตอ

123 นางสาว ศิลาพร เจริญศรี

124 นางสาว ศุกญัญา แสงเรือนแกว้

125 นางสาว ศุธิน สมบณุร์นาค

126 นางสาว ศุภลักษ์ พั่นเพียร

127 นางสาว สกนุา อนิยา

128 นางสาว สนธยา รัตนารักษ์

129 นางสาว สรัลพร ช่างไม้

130 นางสาว สาธินี อภวิงค์

131 นางสาว สายสุดา บญุหล้า

132 นางสาว สาวิณี เสทา

133 นางสาว สาวิตรี หตัถะกอง

134 นางสาว สิตานันท์ ใจบาล

135 นางสาว สิริยากร จันทมิา

136 นางสาว สิริรัตน์ เขื่อนเพชร

137 นางสาว สิริรัตน์ สารเกง่

138 นางสาว สุดารัตน์ หม้อมีสุข

139 นางสาว สุนิสา ตะติ

140 นางสาว สุบี เด่นดีประจักษ์

141 นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยสีหา

142 นางสาว สุพรรษา เขียวดี

143 นางสาว สุภาทพิย์ ปงิสุแสน

144 นางสาว สุภาพร ชัยแย้มวงศ์
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145 นางสาว สุมิตรา ดอนลาว

146 นางสาว สุมิตรา ทาฤทธิ์

147 นางสาว สุรัฐญา มูลยังกาย

148 นางสาว สุรินทร์ทพิย์ ไร่ลือคํา

149 นางสาว สุลาวัณย์ ยงยืน

150 นางสาว สุวนันท์ วงศ์ตะวัน

151 นางสาว สุวัลนุช อปุจักร์

152 นางสาว แสงหอม ไสยวงค์

153 นาย อดิศักด์ิ ลือชัย

154 นางสาว อธิกานต์ ใจธรรม

155 นางสาว อธิติญา ภาษี

156 นางสาว อนุตตรีย์ ใจซ่ือ

157 นาย อนุสรณ์ แซ่หาญ

158 นางสาว อภญิญา จินะธรรม

159 นางสาว อมรรัตน์ คําต๋ันแกว้

160 นางสาว อรวรรณ ปนิตา

161 นางสาว อรวรรณ หน่อไม้หวาน

162 นางสาว อรวรรณ อภสิิริมงคล

163 นางสาว อรอนงค์ สุภศร

164 นางสาว องัคณา จะทอ

165 นางสาว องัศุมาลี ใชยยา

166 นางสาว อจัฉราวดี นันทะเสน

167 นาย กติิศักด์ิ สายวงค์คํา

168 นางสาว นวรัตน์ บํารุงทอง
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169 นางสาว กญัญานุช นันต๊ะปนิ

170 นาย กนัตพง จันธิมา

171 นางสาว จันทร์จิรา ปานาที

172 นางสาว จุทาวรรณ ต๊ะมาธง

173 นางสาว นริศรา บํารุงวงค์

174 นางสาว น้ําฝน วงค์วรรณคํา

175 นางสาว เบญ็จวรรณ เผ่ากนัทะ

176 นางสาว ปรารีฉัตร กอ้วงค์

177 นางสาว ปวีณา ดําเนื้อดี

178 นางสาว พรพิมล ดวงแกว้ฝ้าย

179 นางสาว พรรณมาศ ใจชมชื่น

180 นางสาว พิมพ์วิภา วุฒิพรหม

181 นางสาว รมิตา บรรดาศักด์ิ

182 นางสาว รัตติยา แสนใหม่

183 นางสาว วลาพรรณ วงค์คํา

184 นางสาว วาสนา กล่ินทุ่ง

185 นางสาว วิจิตรา จันทมิา

186 นางสาว ศิริฉัตร ตุ้ยยวง

187 นางสาว ศุภกานต์ ฟักแกว้

188 นางสาว สร้อยฟ้า ไชยวรรณ์

189 นางสาว สิริวรรณ วันตานาม

190 นางสาว สุพัตรา สอนสุกอง

191 นาย เสฎฐวุฒิ ทวีทรัพย์

192 นางสาว เสาวลักษณ์ จะมณี
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193 นางสาว อภญิญา แกว้รากมุข

194 นางสาว นิศารัตน์ ปญัญา

195 นางสาว จีราวรรณ วงศ์ดาว

196 นาย สุริยะ ผาบปจิวงศ์

197 นางสาว จารุวรรณ ฉั่น

198 นางสาว กาญจนา ขาวดา

199 นาย ทวิน นิยม

200 นาย ปยิะพงษ์   แซ่จาง

201 นาย บญุอรุณ วิรัตน์

202 นางสาว เบญจวรรณ บวัเมือง

203 นางสาว กาญจนา จิรพัชราพรกลุ

204 นางสาว กลุสตรี ธีรวุฒิโรจน์

205 นางสาว เกตุวดี กนัทะดง

206 นางสาว ขจีพรรณ ไพรอทุศิ

207 นางสาว แคทรียา กจิรักษ์

208 นาย จักรดุลย์ สีดี

209 นางสาว จันทรวิมล กล่ินหอม

210 นางสาว จารุวรรณ ทสินเทห่์

211 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยต๋ัน

212 นางสาว เจนจิรา จันทาพู

213 นางสาว ชลธิชา ต๋ันเปี้ย

214 นางสาว ณัฐวรา ปญัญาส่อง

215 นางสาว ณิชาภทัร แบโท

216 นางสาว ทดัดาว จันทร์ต๊ิบ



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 250 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

217 นางสาว ทพิวรรณ กาบจันทร์

218 นาย ธวัชชัย สีเขียว

219 นางสาว นิติกานต์ สมณะ

220 นางสาว บปุผา ศรีแม้นม่วง

221 นางสาว เบญจวรรณ แปงเงิน

222 นางสาว ปติณญา ธิขาว

223 นางสาว ปริยานุช เทพคํา

224 นางสาว ผุสดี ไร่เรือง

225 นางสาว พัชรา จันทร์ชุม

226 นางสาว พิชชาภา มังคลาด

227 นาวสาว ภทัธิรา วงค์เฟื่องทํา

228 นาย ภานุวัฒน์ สุพงษ์

229 นางสาว มาลินี ษมาจิตอาภรณ์

230 นางสาว มาลีภรณ์ สารอนิทร์

231 นาย รชต ปงสุภา

232 นางสาว วณัฐกาญจน์ อภยักาวี

233 นางสาว วราพรรณ์ ปนัเขื่อนขัติ

234 นางสาว วรินรัตน์ ธวัลธรรม

235 นางสาว วาสนา สุวรรณไพรศรี

236 นางสาว วิภาพร ยงวนาพงศ์

237 นางสาว วิมลศิริ จันทร์คง

238 นางสาว วิรากานต์ วงค์ขาแกว้

239 นางสาว สินาภรณ์ เมืองคําฟู

240 นางสาส สุพัตตรา อดุสร้อย



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 250 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

241 นางสาว สุภาพร เจริญพงษ์

242 นางสาว สุภาวิดา หม่องดุ

243 นางสาว แสงเดือน เอื้องคํา

244 นางสาว อารียา กลัยา

245 นางสาว อารียา ธิจา

246 นางสาว นงลักษณ์ อายีกู่

247 นางสาว นิศารัตน์ เสมอ

248 นางสาว เบญจวรรณ ตันกลีี

249 นางสาว ศุภรัตน์ จันต๊ะคาด

250 นางสาว สุทธิลักษณ์ เมืองมา
























