
ล าดับที่

๑ นางสาว กญัญารัตน์ สุขเขื่อน

๒ นางสาว กญัปมน เชน

๓ นางสาว กลัยาณี สอนสุก

๔ นางสาว กาญจนา มูลแกว้

๕ นางสาว กลุพรภสัร์ อรุณกจิ

๖ นางสาว กลิุสรา สีวิลัย

๗ นางสาว ขนิษฐา งามสะอาด

๘ นางสาว จริยา กาล้อม

๙ นางสาว จันทมิา ระวังการ

๑๐ นางสาว จารวี ยาดี

๑๑ นางสาว จารุวรรณ ขัตติยะ

๑๒ นางสาว จิรภทัร์ มลิวรรณ์

๑๓ นางสาว จิราพร ฤทธิล์อย

๑๔ นางสาว จีราวรรณ คาถา

๑๕ นางสาว ฉัฐนันท์ เหล่ียมศิริเจริญ

๑๖ นางสาว ชฎาพร พรหมวิชัย

๑๗ นางสาว ชนิภรณ์ สอนไพบลูย์

๑๘ นางสาว ชนิภรณ์ วงศ์ไชย

๑๙ นางสาว ชลลดา อดุธรรมใจ

๒๐ นางสาว ชัญญานุช มหาคีตะ

๒๑ นางสาว ชุติมา วงศ์ชัย

๒๒ นางสาว ชุลีพร รักพวง

๒๓ นางสาว ณัฎฐยา กณัฑะเจตน์
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๒๔ นางสาว ณัฏฐากร ขัดเชิง

๒๕ นางสาว ณัฐนันท์ กนัทะหล่ัน

๒๖ นางสาว ณีรนุช เมฆมานุรักษ์

๒๗ นางสาว ทพิย์สุดา สิงหค์ า

๒๘ นางสาว ทพิวรรณ ศรีบาง

๒๙ นางสาว นนทนรรฐ เชื้อเมืองพาน

๓๐ นางสาว นฤมล วงษ์พุทธค า

๓๑ นางสาว นวิยา ใบรัก

๓๒ นางสาว น่อมือวา

๓๓ นางสาว นันณ์ทกิานต์ ไชยกลุ

๓๔ นางสาว นันทยิาพร แสงสุริยาพร

๓๕ นางสาว นัยนา บญุวังแร่

๓๖ นางสาว นารีทพิย์ เรือนกลู

๓๗ นางสาว นิภาพร ไชยชนะ

๓๘ นางสาว นิภาพร ดวงปนิตา

๓๙ นางสาว นิศารัตน์ น้อยกอ

๔๐ นางสาว นุชวรา สาค า

๔๑ นางสาว ปาริชาติ อดุมอด

๔๒ นางสาว ปยิดา ยุวรรณะ

๔๓ นางสาว ปณิุกา โยปนิตา

๔๔ นางสาว พรพิมล แกว้ยอด

๔๕ นางสาว พัชญธิดา ต้องจิตร์

๔๖ นางสาว พัชราภรณ์ โอดเฮิง



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่18 - 20 กุมภาพันธ์ 2559

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 134 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๔๗ นางสาว พัชรี จีปน

๔๘ นางสาว พิมผกา ปวงงาม

๔๙ นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ พากเพียร

๕๐ นางสาว พิราวรรณ สีหานาม

๕๑ นางสาว เฟื่องฟ้า จันทร์กระจาย

๕๒ นางสาว ภรณี คุ้มเกตุ

๕๓ นางสาว ภชัวรรณ ขันตีแกว้

๕๔ นางสาว ภทัร์นฤน ธิปญัญา

๕๕ นางสาว มณฑิตา ไชยกลุ

๕๖ นางสาว มาริษา ค ากว้าง

๕๗ นางสาว มาศสุภา ใจค า

๕๘ นางสาว เมทนิี วงษ์น้อย

๕๙ นางสาว รักษมน เนื้อนิ่ม

๖๐ นางสาว รัญชนา สุมัชยา

๖๑ นางสาว รัตติกร ดอนศรี

๖๒ นางสาว รัตติพร พ่อค้าผล

๖๓ นางสาว รัตนาภรณ์ ขัดแพร่

๖๔ นางสาว วรรณวิสา ถารม

๖๕ นางสาว วราภรณ์ ทองถัน

๖๖ นางสาว วลีพร มงคลแกว้

๖๗ นางสาว ศกณุตลา เสนา

๖๘ นางสาว ศิริกานดา ค าวงษา

๖๙ นางสาว ศุภมาส ปวงรังกา
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๗๐ นางสาว สิริมาศ ช านาญกล้ิง

๗๑ นางสาว สิรีธร มณีกาศ

๗๒ นางสาว สุทธิดา ชมชื่น

๗๓ นางสาว สุธาทพิย์ ค านินทะ

๗๔ นางสาว สุภาพร จอมสา

๗๕ นางสาว สุภาวิณี ธูปนิ่ม

๗๖ นางสาว สุวรา ฤทธิช์นา

๗๗ นางสาว หนึ่งฤดี พลสาร

๗๘ นางสาว หนึ่งฤทยั ก าเงิน

๗๙ นางสาว อภญิญา พงศ์ชัด

๘๐ นางสาว อรกญัญา มาลัย

๘๑ นางสาว อรปรียา จันแสง

๘๒ นางสาว อรอนงค์ การเร็ว

๘๓ นางสาว อญัชลีญา พงษ์ยศ

๘๔ นางสาว อญัชลีพร วงศ์ยะ

๘๕ นางสาว อบุลรัตน์ จันดี

๘๖ นางสาว อบุลวรรณ สิทธิเกษร

๘๗ นาย จตุพร ไชยมงคล

๘๘ นาย ฐากรู ผ่านสุวรรณ์

๘๙ นาย ณัฐพล บวัย้อย

๙๐ นาย ธาเนศ เสือแกว้

๙๑ นาย นววงศ์ ไชยวรรณ

๙๒ นาย พงศกร ตะติ
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๙๓ นาย พัฒนะ ทานะเข็ม

๙๔ นาย รัชตะ มิง่ขวัญ

๙๕ นาย ส่งศักด์ิ พงศาสกลุโชติ

๙๖ นาย สิทธิกร บตุร์จันทร์

๙๗ นาย สุชาติ สาวะจันทร์

๙๘ นาย เอกพล ตระกลูขุนพล

๙๙ นางสาว ฉัตรสุดา สุภาพรรณวดี

๑๐๐ นางสาว ฉัตราภรณ์ โตยิ่งตระกลู

๑๐๑ นางสาว ชนม์ชญาน์ พิพัฒน์วงศ์ชัย

๑๐๒ นางสาว ชีวาพร ทะชัย

๑๐๓ นางสาว ณัฐฐาพร จันโททยั

๑๐๔ นางสาว ธัญสุดา อนิทร์ขาล

๑๐๕ นาย ภานุวัฒน์ ค าพิละเมา

๑๐๖ นางสาว ศิริวรรณ์ ฟักทอง

๑๐๗ นาย ศิวากร ทองชัยเดช

๑๐๘ นางสาว สุกลัยา สารค า

๑๐๙ นางสาว กนัติยา อนิต๊ะกาวิล

๑๑๐ นางสาว กลุสินี เหลือแป

๑๑๑ นางสาว ชณิกา ราชนิภา

๑๑๒ นางสาว ณิชกานต์ มีสอน

๑๑๓ นางสาว นราภรณ์ สังข์นวล

๑๑๔ นางสาว นัทชา นิวันติ

๑๑๕ นางสาว ปาณภรณ์ กอ้นแกว้
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๑๑๖ นางสาว ผกาวรรณ ออ่นนวล

๑๑๗ นางสาว พรทวิา ศรีค ามูล

๑๑๘ นางสาว รชตะโสภา ทองทวี

๑๑๙ นางสาว วรารัตน์ ส านัก

๑๒๐ นางสาว วัทน์สิริ เข็มแกว้

๑๒๑ นางสาว สุดารัตน์ วิริยาสกลุ

๑๒๒ นาย จักรฉัตร สิงหค์าร

๑๒๓ นาย ทรงวุฒิ คุ้มศรีมูล

๑๒๔ นาย นัทธกรณ์ เรือนแปง

๑๒๕ นางสาว จิณหน์ิภา เล้าตระกลู

๑๒๖ นางสาว วริศรา สามารถ

๑๒๗ นาย สหภาพ สุขศรีราษฏร์

๑๒๘ นาย พงศกร ไพเชฐศักด์ิ

๑๒๙ นางสาว ชนิดา เครือเถาว์

๑๓๐ นางสาว พิจิตรา หวันา

๑๓๑ นางสาว อารยา สามหมืน่ค า

๑๓๒ นางสาว ลัดดาวัลย์ ปราบคนชั่ว

๑๓๓ นางสาว สุพัฒชยา เชื้อสะอาด

๑๓๔ นาย รัชสิทธิ์ พฤกษ์มหาชัยกลุ


