
               หลักสูตร "สรา้งนักบัญชีคุณภาพรุน่ใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

๑ นางสาว กมลทิพย์ ปันวงศ์

๒ นางสาว จิรัญญา สลีวงศ์

๓ นางสาว นริศรา มุณีแก้ว

๔ นางสาว นิตยา ยาวิละ

๕ นางสาว บุศราคัม ดอนแก้ว

๖ นางสาว ปนัดดา จงถนอม

๗ นางสาว ชนาพร กล้ากสิกิจ

๘ นางสาว จุรีย์รัตน์ ค าภิระแปง

๙ นางสาว เพญ็นภา สุมาลา

๑๐ นางสาว มณฑิตา ค ามี

๑๑ นางสาว เกตนิภา ตันญา

๑๒ นางสาว กรณิกา ดีปุกเปียง

๑๓ นางสาว กนกพร วิชาเถิน

๑๔ นางสาว ทิพภาภรณ์ กองจินา

๑๕ นางสาว มุกชลิดา เสนาวัน

๑๖ นางสาว เยาวพา รัชพทิยาวุธ

๑๗ นางสาว สมพร เสาร์ใจ

๑๘ นางสาว ลัดดา ปูเ่ทีย่ง

๑๙ นางสาว อินธิรา ปันสีค า

๒๐ นางสาว จริยา เปีย้อุด๊

๒๑ นางสาว อรยา ทิยะ

๒๒ นางสาว สิริรัตน์ พมิสาร

๒๓ นางสาว กมลเนตร ในหมืน่

๒๔ นางสาว สาวิตรี ชาติทุง่

ระหว่างวันที่ 20 - 22 มถุินายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง

รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 71ราย

ช่ือ - สกุล
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๒๕ นาย สิปปนนท์ เก่งสาริกัน

๒๖ นางสาว สุพรรณิการ์ จีด๋อกคา

๒๗ นางสาว ชไมพร วงศ์ษา

๒๘ นางสาว ณัฐชา ค าภิระ

๒๙ นางสาว ดารารัตน์ ถาวร

๓๐ นางสาว จุฑาภรณ์ เป็นพนัสสัก

๓๑ นางสาว โชติรส น่วมเจิม

๓๒ นางสาว ธนพร ชุมภูธิมา

๓๓ นางสาว นันธมน ปัญญาดี

๓๔ นางสาว ธิติยากร ยอดสาแล

๓๕ นางสาว ประภัสสร เต็มสี

๓๖ นางสาว นิรินธนา ขันทะ

๓๗ นางสาว สิรินญา เครือค า

๓๘ นางสาว เมรินทร์ ไหวคิด

๓๙ นางสาว รสสุคนธ์ กล่ินหอม

๔๐ นางสาว สิรีธร กันทะยศ

๔๑ นางสาว สรารัตน์ อุดทามูล

๔๒ นางสาว ภัทรวดี วรรณทอง

๔๓ นางสาว สุภาพร เพง็ย้ิม

๔๔ นางสาว ชาฐิณีย์ วงค์ทา

๔๕ นางสาว นริศรา สายอินต๊ะ

๔๖ นางสาว ฐานิกา สุวรรณ์

๔๗ นางสาว จุฑารัตน์ สุมาทร

๔๘ นางสาว กนกวรรณ นุชแก้วฟา้
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๔๙ นางสาว ทาริกา เครือแบน

๕๐ นางสาว ณัฐริกา กันทะวัง

๕๑ นางสาว กุลนันท์ ยะวิญชาญ

๕๒ นางสาว ฉมารัตน์ คณาพทิักษรั์ตนา

๕๓ นางสาว กมลรัตน์ ศรีวิชัย

๕๔ นางสาว อรุณี พรมยศ

๕๕ นางสาว ธัญญาทิพ ศรีมงคล

๕๖ นางสาว ภัทรนัน เตวิชัย

๕๗ นางสาว ภาณุมาศ ปิงหา

๕๘ นางสาว พรชิตา เทพแปง

๕๙ นางสาว รุ่งนภา ค าวัน

๖๐ นาย ศุภเสกข์ อวดร่าง

๖๑ นางสาว วัชราภรณ์ ทะหมุน

๖๒ นางสาว วรรณกานต์ แสนรินทร์

๖๓ นางสาว ศุภิสรา มิง่มนัส

๖๔ นางสาว สิรินทรา ศึกษาภักดี

๖๕ นางสาว นัทธมน ตันเครือ

๖๖ นางสาว เบญญาภา ทองปัน้

๖๗ นางสาว ศรุตรา วรรณแก้ว

๖๘ นางสาว อัญชลีพร วันใจ

๖๙ นางสาว สุทธญาณ์ บุตรดาเรือง

๗๐ นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์ค าวัง

๗๑ นางสาว สุภาภรณ์ สุมาลา








