
                รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 103  ราย

ล าดับที่

๑ นางสาว กญัญารัตน์ โตโทน
๒ นางสาว ก่ิงกาญจน์ โปธา
๓ นางสาว กลุณัฐ อุดปิน
๔ นางสาว เกศินี ใจเมืองมูล
๕ นางสาว ขวญัเรือน สินทรัพย์
๖ นางสาว คทัยา วงคช์ยัชนะ
๗ นางสาว จรรยา สมงาม
๘ นางสาว จรัญญา วนคีรีพิทกัษ์
๙ นางสาว จารุวรรณ เกียรติทวีกลู
๑๐ นางสาว จิรภทัร์ แกว้บุญเรือง
๑๑ นาย จิรศกัด์ิ มหารัชตะกลุ
๑๒ นางสาว จุฑามาศ กาวิลดง
๑๓ นางสาว จุฑามาศ เตชะสืบ
๑๔ นางสาว จุฑามาศ วงคด์าว
๑๕ นางสาว ฉตัรฤทยั ใคร่ครวญ
๑๖ นางสาว ชนนิกานต์ จองเจน
๑๗ นางสาว ชนนิกานต์ พรหมตนั
๑๘ นาย ชินพนัธ์ อินวรรณ์
๑๙ นางสาว ชุดาภา จิตรอกัษร
๒๐ นางสาว ชุติมา วงษอุ์บล
๒๑ นางสาว ญานิศา รอดจีรา
๒๒ นางสาว ณัฐญา กนัตะ๊มา
๒๓ นาย ณัฐนนท์ สนธิเจริญ
๒๔ นางสาว ณัฐมน บุญมาโตน

ชือ่ - สกุล

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่
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๒๕ นางสาว ดุษฎี ชมภู
๒๖ นางสาว ทรรศนีย์ กิจเฟ่ืองฟู
๒๗ นางสาว ทรียาพรรณ ซอขอด
๒๘ นาย ธนาวี กรีวชัรินทร์
๒๙ นางสาว ธญัชนก อู่เงิน
๓๐ นางสาว ธญัญารัตน์ หม่ืนคาํแปง
๓๑ นางสาว ธญัวรัตน์ ไคร้แค
๓๒ นางสาว ธญัสิริ ธรรมลงักา
๓๓ นางสาว ธนัยช์นก ตน้ตระกลูเจริญชยั
๓๔ นางสาว ธีรตา ประสาทไทย
๓๕ นางสาว นงลกัษณ์ ธนวตัมากมี
๓๖ นาย นภดล ทองใบ
๓๗ นางสาว นภสัสร ศรีวิชยัแกว้
๓๘ นางสาว นวพรรษ สุวรรณรักษา

๓๙ นางสาว นนัทิกานต์ คงสุข

๔๐ นาย นาํพล แกว้ประสิทธ์ิ

๔๑ นางสาว นิตยา นิตยา

๔๒ นางสาว นิภาวรรณ ชยัอุปะระ

๔๓ นางสาว ปริชญา วรวงษ์

๔๔ นางสาว ปรียานุช งามไสว

๔๕ นางสาว ปาณิสรา อินถา
๔๖ นางสาว ปานตะวนั สุดจิตร์

๔๗ นางสาว ปาราตรี หนองข่า

๔๘ นางสาว ปิยนุช มานะดี
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๔๙ นางสาว พชัราภรณ์ สุขสนัตส์าํราญ

๕๐ นางสาว พชัรินทร์ทร เปรมลาภ

๕๑ นางสาว พิชชาภา วงศภ์กัดี
๕๒ นางสาว พิชญาพร บุญทาคาํ

๕๓ นาย พิพฒัพงษ์ วิชญว์รัชยา
๕๔ นางสาว พิมผกา เณรจาที
๕๕ นางสาว พิมพกานต์ บุญมา

๕๖ นางสาว พิมพผ์กา ตัน๋ทุละ

๕๗ นางสาว พิมพลอย อุดทาเศษ

๕๘ นางสาว เพญ็นภา วงสาเนา
๕๙ นางสาว แพรวพลอย พรมใจ

๖๐ นางสาว ภวิษยพ์ร อ่ิมแผลง

๖๑ นางสาว ภาณินี วงศซ่ื์อ

๖๒ นาย ภาณุพงศ์ นาเจริญ
๖๓ นางสาว ภารวี เรืองเนตร

๖๔ นางสาว มลัลิกา พิมพง์าน

๖๕ นางสาว ยวุดี อนนัอุดมฉตัร

๖๖ นางสาว รติกาญจน์ ประเมินชยั

๖๗ นางสาว รวิวรรณ จนัทะแจ่ม

๖๘ นางสาว รสิตา วงศปั์ดสา

๖๙ นาย รัฐนนัท์ จินานุศิลปสาท

๗๐ นางสาว วนสันนัท์ ธรรมยศ

๗๑ นาย วรเมธ บุญเฉลียว

๗๒ นางสาว วารีรัตน์ กนัยา
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๗๓ นางสาว วิชชุดา วงศใ์จคาํ

๗๔ นางสาว วิชชุดา ก่ิงแกว้

๗๕ นางสาว วิชญา นะราช

๗๖ นางสาว ศราวดี ขติัวงศ์

๗๗ นางสาว ศศิธร กอ้นแกว้

๗๘ นางสาว ศศินีย์ โคตะวินนท์

๗๙ นางสาว ศิรินทิพย์ รําไพ

๘๐ นาย ศิวกร จนัทร์เทศ

๘๑ นางสาว ศิวนาถ สมรูป

๘๒ นาย ศภุกิตต์ิ นนัตา

๘๓ นางสาว ศภุนิดา แสนวงศว์นั

๘๔ นางสาว สกลุกาญจน์ เสือสิงห์

๘๕ นางสาว สิราวรรณ ตาโละ๊

๘๖ นางสาว สุกญัญา แขวงถึก

๘๗ นางสาว สุทธิกานต์ มาเอียด

๘๘ นางสาว สุธิชา ซาวขดั

๘๙ นางสาว สุพตัตรา จนัทร์คีรี

๙๐ นางสาว สุพตัรา ใจคาํต๋า

๙๑ นางสาว สุภสัสรา เมืองมูล

๙๒ นางสาว สุภาวดี พรรณาสุระ

๙๓ นางสาว หทยัรัตน์ ศรีนวล

๙๔ นางสาว หทัยา กาวิลตา

๙๕ นางสาว อนงคน์าถ แซ่โคว้

๙๖ นางสาว อโนชา อ่อนแสงงาม
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๙๗ นางสาว อรทยั อกัโกธะ

๙๘ นางสาว อรษา ยวงใจ

๙๙ นางสาว อรสา สีติสาร

๑๐๐ นางสาว อารีรัตน์ พรแจ้

๑๐๑ นางสาว อินทิรา สุยะเหลก็

๑๐๒ นางสาว อุบลวรรณ จิตตวิง

๑๐๓ นางสาว อุบลวรรณ สุนนท์












