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๑ นาย ทกัษ์ดนัย ทาวา

๒ นางสาว น้ําฝน คมเเกว้

๓ นางสาว ภทัรจิรา ธิเดช

๔ นางสาว กาญจนา ดวงพรมหาสกลุ

๕ นางสาว ณัฐธิดา ใจมิภกัด์ิ

๖ นาย เชาวลิต แซหอ่

๗ นาย ธีรเมธ อุ่นเปง็

๘ นางสาว สาวิตรี กนัทะวงค์

๙ นางสาว ภทัราวรินทร์ การินทา

๑๐ นางสาว ธิดารัตน์ ชัยจอมกลู

๑๑ นางสาว เจนจิรา ธรรมจักร

๑๒ นางสาว จิราภรณ์ ไชยสี

๑๓ นางสาว วิไลวรรณ ยาวิลาศ

๑๔ นางสาว มะลิวัลย์ ลีวี

๑๕ นางสาว อมัพิกา กาบจันทร์

๑๖ นางสาว กฤติยา วุฒิไชย

๑๗ นางสาว ศิริกญัญา ยาพรหม

๑๘ นางสาว สุดารัตน์ ชัยวงค์ษา

๑๙ นางสาว ณัฐกานต์ บญุทา

๒๐ นางสาว วารินทร์ สรรเสริญ

๒๑ นางสาว รวิวรรณ สุตินกาศ

๒๒ นางสาว จันธิมา พรมวิภา

๒๓ นางสาว สุภาพันธ์ ไข่แกว้
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๒๔ นางสาว จันจิรา ขันสุธรรม

๒๕ นางสาว มีนา ลิขิตแสนภู

๒๖ นางสาว นภาวรรณ อุ่นเมือง

๒๗ นางสาว ปทมุทพิย์ คําเงิน

๒๘ นางสาว พรรณิกา เขื่อนแกว้

๒๙ นางสาว ศิริวรรณ ถุงแกว้

๓๐ นางสาว สุกญัญา คําเครือจันทร์

๓๑ นางสาว กวินนาฏ เกี๋ยงรินทร์

๓๒ นางสาว ประภากรณ์ แกว้เดียว

๓๓ นางสาว สุจิตรา ทวิาคํา

๓๔ นางสาว กานต์ธิดา ธรรมชัย

๓๕ นางสาว สุพิญญา ใจไหว

๓๖ นางสาว ศิริรัตน์ ปนิทรายมูล

๓๗ นางสาว อทติยา ราญรอน

๓๘ นางสาว จิรารัตน์ เดือนดาว

๓๙ นางสาว อนัญญา ธรรมศิริ

๔๐ นางสาว สุวนันท์ มัน่เหมาะ

๔๑ นางสาว กชกร ธรรมะธัญญา

๔๒ นางสาว สุธิดา ธรรมจักร์

๔๓ นางสาว เยาวรัตน์ รวมจิตร์

๔๔ นางสาว รัญชิดา จันต๊ะคาด

๔๕ นางสาว จิราวรรณ ขันทะ

๔๖ นางสาว วรรณทวิา บญุมี
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๔๗ นางสาว ชุติกาญจน์ มณีวรรณ์

๔๘ นาย หล่ีเตอะ แลเชอ

๔๙ นางสาว ปยิฉัตร เตชะ

๕๐ นางสาว สุภาพร อนิทะสอน

๕๑ นางสาว ชมัยพร แกว้กองตัน

๕๒ นางสาว ณัฏฐณิชา จงพิบลูย์ไพศาล

๕๓ นางสาว แสงจันทร์ เวชกลุเดช

๕๔ นางสาว พิชยาภรณ์ สมคิดศิริสกลุ

๕๕ นางสาว ธนารักษ์ เตจ๊ะนันท์

๕๖ นางสาว ศภกัด์ิญานิษฐ์ บวัอนิทร์

๕๗ นางสาว ยุวดี ลีศิริขุนกลาง

๕๘ นางสาว สุกญัญา ใจศรี

๕๙ นางสาว สุธิดา ยอดสุวรรณ

๖๐ นางสาว สุภาวดี สุยะลังกา

๖๑ นางสาว รัตนาภรณ์ งามเมือง

๖๒ นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ย่าง

๖๓ นาย ผไท คชนิล

๖๔ นางสาว สุธาทพิย์ เตจ๊ะน้อย

๖๕ นางสาว พัทธ์ธีรา ธิมา

๖๖ นางสาว สุณิษา แซ่พ่าน

๖๗ นางสาว พรพรรณ ถิ่นสุข

๖๘ นางสาว ชลณิชา มุทะธากลุ

๖๙ นางสาว เจนจิรา แสงทอง
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๗๐ นางสาว วิลาวรรณ กมลเทศ

๗๑ นางสาว ชลชิชา จ๋อมแกว้

๗๒ นางสาว บศุราพร วงค์หล้า

๗๓ นางสาว เมธาพร มโนสมบติั

๗๔ นาวสาว สุมิตรา วันดี

๗๕ นางสาว ภทัราพร จินดาจักร์

๗๖ นางสาว นัฐฐาวดี เนื่องพืช

๗๗ นางสาว สายฝน สักลอ

๗๘ นางสาว จุฑามาศ ศรีวิชัย

๗๙ นางสาว วารุณี จิตคํามา

๘๐ นางสาว นันทวัน ปนีัง

๘๑ นาย ชนะพงศ์ กนัทะเขียว

๘๒ นางสาว อาลิษา   บญุกอง

๘๓ นางสาว ฐิตาพร เทพวัน

๘๔ นางสาว เกศนี วงค์เมืองมา

๘๕ นางสาว วัลลี กล้าณรงค์ขวัญ

๘๖ นางสาว อลิัปรียา ใหม่วงค์

๘๗ นางสาว ศิริพร เกตุแกว้

๘๘ นางสาว สิโรธร จุลกะเศียน

๘๙ นางสาว อรวี กาบคํา

๙๐ นางสาว จิราพร ปญัญา

๙๑ นางสาว พัชรินทร์ กนัทะเตียน

๙๒ นางสาว จิตตรา ปรวกพรมมา
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๙๓ นางสาว ดลพร พลเยี่ยม

๙๔ นางสาว อมุากรณ์ ดอนเมืองพรม

๙๕ นางสาว อญัชิสา ดวงแกว้

๙๖ นางสาว อารียา ยอดคําปา

๙๗ นางสาว นิภารัตน์ ดอนน้อย

๙๘ นางสาว ธนาภรณ์ ศรีคํา

๙๙ นางสาว สรัญพร ใจยา

๑๐๐ นางสาว ลักขณา ทองคํา

๑๐๑ นางสาว สุดา อาเจอกู่

๑๐๒ นางสาว ภาวิกา แกว้ใหม่

๑๐๓ นางสาว ปริฉัตร โปทาวี

๑๐๔ นางสาว กานต์ธิดา เสนา

๑๐๕ นางสาว เอื้ออาทร รบชนะภยั

๑๐๖ นางสาว เกสราพรรณ แต่งต้ัง

๑๐๗ นางสาว สรัลชนา เชื้อสําราญรัตน์

๑๐๘ นางสาว กญัญา ทะนันไชย

๑๐๙ นางสาว ศิรินภา สุวรรณเดช

๑๑๐ นางสาว เกศสุณีย์ หอมนาน

๑๑๑ นางสาว ปวีย์ธิดา ขัตธิ

๑๑๒ นางสาว พิชญาภคั ทาบญุสม

๑๑๓ นางสาว ภกัดี อยู่ลือ

๑๑๔ นางสาว อารี คมศรโมกข์

๑๑๕ นางสาว นิรา เกยีรติไพรยศ
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๑๑๖ นางสาว พิมผกา พรมมินดร

๑๑๗ นางสาว ตติยา ราชคม

๑๑๘ นางสาว กนัยา น้อยหมอ

๑๑๙ นางสาว วิจิตรา วงค์ดี

๑๒๐ นางสาว สุดา วงศ์ศรีชัยกลุ

๑๒๑ นางสาว สุกญัญา ทองคํา

๑๒๒ นางสาว พิมพิกา จันระวัง

๑๒๓ นางสาว ปทัมา คงขาว

๑๒๔ นางสาว ประไพ หมอนคํา

๑๒๕ นางสาว มัญชรี พรมมาเหล็ก

๑๒๖ นางสาว สุดสวาท คํามงคล

๑๒๗ นางสาว ชัญญานุช ไชยทอง

๑๒๘ นางสาว กญัญาณัฐ เมอแลกู่

๑๒๙ นางสาว มาลินี สายสินธุ์

๑๓๐ นางสาว พิรุฬหลั์กษณ์ บญุธรรม

๑๓๑ นางสาว กนกนภา อดุฝ้ัน

๑๓๒ นางสาว กนกพรรณ กนัทะสอน

๑๓๓ นางสาว ภทัราภรณ์ วาระเลิศ

๑๓๔ นางสาว วาสนา ไชยลังกา

๑๓๕ นางสาว อรพรรณ สวยมัน่

๑๓๖ นางสาว พัชรี หร่ายอดุทา

๑๓๗ นาย อดุมพร สีสัน

๑๓๘ นางสาว ทยาภรณ์ ชัยนุภาพ
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๑๓๙ นางสาว นภาพร ศูนย์กลาง

๑๔๐ นางสาว สุดาภรณ์ ปอบู

๑๔๑ นางสาว พิมพ์วิไล หงษ์คํา

๑๔๒ นางสาว คัทรียา ใจนุรินทร์

๑๔๓ นางสาว รุ่งทวิา ศรีพรม

๑๔๔ นางสาว มินตรา ศรีพรม

๑๔๕ นางสาว สุนิสา เยอซอ

๑๔๖ นางสาว นพมาศ ทองสุข

๑๔๗ นางสาว อนุศรา สัยเกตุ

๑๔๘ นางสาว ฐิดาพร สุขเกษม

๑๔๙ นางสาว รัชนันท์ สมบญุ

๑๕๐ นางสาว กรณ์นิกา หลาบมาลา

๑๕๑ นางสาว กฤตพร ณ ลําปาง

๑๕๒ นาย กฤษฎา สุกนัทอง

๑๕๓ นางสาว กาญจนา ทา้วแกน่จันทร์

๑๕๔ นางสาว กติติยา มโนยศ

๑๕๕ นางสาว จรัสศรี พิสัยเลิศ

๑๕๖ นางสาว จันทนา แซ่โซ่ง

๑๕๗ นางสาว จิตติพร ไชยอิ่นแกว้

๑๕๘ นางสาว จิราพร สุระ

๑๕๙ นางสาว จิราพร แสงอา้ย

๑๖๐ นางสาว จิราภรณ์ อตุระกาศ

๑๖๑ นางสาว จีราภรณ์ ตระสักชลาศัย
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๑๖๒ นางสาว ชฎาพร สุมัชยา

๑๖๓ นางสาว ชลกาญณ์ อมรวิทยากลุ

๑๖๔ นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ทอง

๑๖๕ นางสาว ณัฐกานต์ ไชยวงค์

๑๖๖ นางสาว ณัฐพร ถวัลย์ธารา

๑๖๗ นางสาว ณัฐพร ธรรมขันธ์

๑๖๘ นางสาว ดาราวลี บญุชุม

๑๖๙ นาย ตะวัน วงศ์ประทมุ

๑๗๐ นางสาว ทวิาพร อบเชย

๑๗๑ นางสาว ธัญญาเรศ คําสอน

๑๗๒ นางสาว ธัญญาเรศน์ อะทะเทพ

๑๗๓ นางสาว นวรัตน์ บญุเทศนา

๑๗๔ นางสาว นุชระวี วุฒาพาณิชย์

๑๗๕ นางสาว เนตรนภา โกเขา

๑๗๖ นางสาว บษุบา ดวงธรรม

๑๗๗ นางสาว ประกายดาว บญุตัน

๑๗๘ นางสาว ปาริชาต สาครธํารง

๑๗๙ นางสาว ปาริชาติ แยกสันเทยีะ

๑๘๐ นางสาว ปิ่นฤทยั ต๊ิบหน่อ

๑๘๑ นางสาว ปยิธิดา ใจซ่ือ

๑๘๒ นาวสาว ปยิะธิดา วงศ์ใหญ่

๑๘๓ นางสาว พรพรรณ ดวงบผุา

๑๘๔ นางสาว พรพิมล บงกนัคํา
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๑๘๕ นางสาว พัชรี กบัปะหะ

๑๘๖ นางสาว พัชรี พรมแจ้

๑๘๗ นางสาว ไพลิน วงค์ปิ่นแกว้

๑๘๘ นางสาว มยุรา วรรณโสภา

๑๘๙ นางสาว รจนา นรทดั

๑๙๐ นางสาว รักษิณา ไคร์วงค์

๑๙๑ นางสาว รุ่งฤทยั เต็มศรีงาม

๑๙๒ นางสาว วนิดา ปญัญาใจ

๑๙๓ นางสาว วรรณิกา อนิธิ

๑๙๔ นางสาว วารุณี แกว้บญุเถิง

๑๙๕ นางสาว วิจิตรา  ยาสมุทร

๑๙๖ นางสาว วิชุดา ภริะบนั

๑๙๗ นางสาว สมหญิง ทองดี

๑๙๘ นางสาว สาวิตรี รักษาภกัดี

๑๙๙ นาย สุนิวัฒน์ นุ่นยวง

๒๐๐ นางสาว สุภาภรณ์ จันทาพูน

๒๐๑ นางสาว สุรนามัย แซ่ว้าง

๒๐๒ นางสาว สุวิษา จันต๊ะนาเขตต์

๒๐๓ นางสาว เสาวลักษณ์ ใจสม

๒๐๔ นางสาว หยาดรุ้ง กนัสิริ

๒๐๕ นางสาว อรวรรณ แซ่เฮ้อ

๒๐๖ นางสาว อาจรีย์ คําโท้

๒๐๗ นางสาว อิ่น ยอดคํา



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่19 - 21 กุมภาพันธ์ 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 212 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๒๐๘ นางสาว อมุาพร สุภาพสุนทร

๒๐๙ นางสาว อรทยั โยศักด์ิ

๒๑๐ นางสาว มะลิวรรณ ภสัูนติสกลุวงศ์

๒๑๑ นางสาว ศิริพร สุนันต๊ะ

๒๑๒ นางสาว ธัญญารัตน์ เลานัน




