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ล าดับที่

๑ นางสาว วรรณิกา พงษ์พิบลูย์

๒ นางสาว ริญศิญา ฉาไธสง

๓ นางสาว กชกร สิทธิจันทร์

๔ นางสาว กนกวรรณ เงินเย็น

๕ นางสาว กมลวรรณ กนัทะ

๖ นางสาว กรชวัล ชัยชนะ

๗ นางสาว กรรณิการ์ หอมไชยยา

๘ นางสาว กฤษณา เดชคิด

๙ นางสาว กสิณา ประมวลการ

๑๐ นางสาว กณัฐิกา วงษา

๑๑ นางสาว กลัยกร ปาโผ

๑๒ นางสาว กาญจนา มูลคํา

๑๓ นางสาว กาญจนา ไหลทุ่ง

๑๔ นางสาว กาญจนาพร ชูวงศ์

๑๕ นางสาว เกวลิน ธิวงค์

๑๖ นาย เกยีรติศักด์ิ  บญุธรรม

๑๗ นางสาว ขนิษฐา ทา้วนาม

๑๘ นาย จตุพล ไชยชุมภู

๑๙ นางสาว จรรยา ภนู้อย

๒๐ นางสาว จรัสศรี มณีวัน

๒๑ นางสาว จรินทร์ภรณ์ ปดุราช

๒๒ นางสาว จันจิรา จันแกว้

๒๓ นางสาว จันทร์จิรา คุณยศยิ่ง
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๒๔ นางสาว จิตรานันท์ ธนะวัง

๒๕ นางสาว จินดาพร คําเงิน

๒๖ นาย จิรวัฒน์ จักแกว้

๒๗ นางสาว จิราพัชร นันตา

๒๘ นางสาว จิราภรณ์ บญุณะ

๒๙ นาย จิรายุ จันทร์แสง

๓๐ นางสาว จิรารัตน์ จันสุภาเสน

๓๑ นางสาว จิราวรรณ จอมปอ้

๓๒ นางสาว จีราวรรณ สุริยะปนิคํา

๓๓ นางสาว จุฑารัตน์ หวานใจ

๓๔ นางสาว เจสิตา ทปิญัญา

๓๕ นางสาว ชไมพร แซ่พ่าน

๓๖ นางสาว ชยาภรณ์ คุมใจ

๓๗ นางสาว ชลนิกานต์ กนัทะนิด

๓๘ นางสาว ชลภสัสรณ์ ยังเจริญ

๓๙ นางสาว ชัชวลัย ดํารงค์เมือง

๔๐ นางสาว ชุติกาญจน์ ต๊ะต้องใจ

๔๑ นางสาว ญานิกา ยาวิราช

๔๒ นางสาว ญาสุมินทร์ ขนุนแดง

๔๓ นางสาว ฐิติรัตน์ วงศ์ประเสริฐ

๔๔ นางสาว ณัฏฐนิชา ลดามาส

๔๕ นางสาว ณัฎฐภรณ์ ปิ่นคํา

๔๖ นาย ณัฐชนน ธรรมเสนา
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๔๗ นางสาว ณัฐริกา ปญัญานวล

๔๘ นางสาว ณัฐริกา พงค์เผ่า

๔๙ นาย ณัฐฤทธิ์ บญุศิลป์

๕๐ นาย ณัฐสิทธิ์ วงค์ศรี

๕๑ นางสาว ดารารัตน์ เดินเมือง

๕๒ นางสาว เดือน คําแสง

๕๓ นางสาว ตรียดา อภพิงศ์ศักด์ิ

๕๔ นางสาว ธัญญลักษณ์ ปงิยศ

๕๕ นางสาว ธัญญารัตน์ รับบา้น

๕๖ นางสาว ธารารัตน์ เขื่อนเกา้

๕๗ นางสาว นงลักษณ์ บวัหลวง

๕๘ นาย นพณัฐ งามเริง

๕๙ นางสาว นริสรา บญุมี

๖๐ นางสาว นฤมลพรรณ แกว้มูล

๖๑ นางสาว นลินนิภา ระมี

๖๒ นาย นัฐพล ใฝ่ใจ

๖๓ นางสาว นันทสิ์นี วรรณสาร

๖๔ นางสาว นินทริา ใจชื่น

๖๕ นางสาว นิศากร พิระจันทร์

๖๖ นางสาว นุชจรี ยาวิละ

๖๗ นางสาว เนตรนารินทร์ สิทธิแกว้

๖๘ นางสาว เบญจมาศ อนิต๊ะขัตย์

๖๙ นางสาว ประกายดาว ทนทาน
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๗๐ นาย ปรีชา ยืนยง

๗๑ นางสาว ปาริฉัตร โพธิท์นิ

๗๒ นางสาว ปาริชาติ กอ้นแกว้

๗๓ นางสาว ปิ่นกมล เตจ๊ะวงศ์

๗๔ นางสาว วรัชญาน์ ธนัตถ์กลุวาณิชย์

๗๕ นางสาว พนิตพร เชียงมัน้

๗๖ นางสาว พรทพิย์ บวัคํา

๗๗ นางสาว พรนิกา ถานาเรือ

๗๘ นางสาว พรพิรุณ บวัระพา

๗๙ นางสาว พรไพลิน พาสิริรุ่งโรจน์

๘๐ นางสาว พรวิไล การค้า

๘๑ นาย พิพัฒน์พล บญุยัง

๘๒ นางสาว พิมพ์ชนก ล้ิมสถาพรพงศ์

๘๓ นางสาว พิมพิกา มีสข

๘๔ นางสาว พิมพิอร พรมแสน

๘๕ นางสาว พิรญาณ์ วงศ์ชัย

๘๖ นางสาว พิริญญา วรจักร

๘๗ นางสาว พีราวรรณ อุ่นเรือน

๘๘ นางสาว เพ็ญนภา มินทะนา

๘๙ นางสาว ไพลิน ศรีไกรรส

๙๐ นางสาว ภณิดา ลูกประคํา

๙๑ นางสาว ภทัรวดี ทพิย์พนาพันธุ์

๙๒ นางสาว ภทัราพร แกว้วิชัย
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๙๓ นางสาว ภทัราภรณ์ จันทร์หอม

๙๔ นางสาว ภทัราวดี ภวิังชัย

๙๕ นาย ภาณุวัฒน์ ไชยสวรรค์

๙๖ นางสาว มยุรา เขื่อนเมือง

๙๗ นางสาว มาริษา ทาแกว้

๙๘ นางสาว มาริษา ศรี

๙๙ นางสาว มาลัยวรรณ คนทรงแสน

๑๐๐ นางสาว เมธาวี คําน้อย

๑๐๑ นางสาว ยุพารัตน์ อนิต๊ะ

๑๐๒ นางสาว ยุพิน อาซ้อกู่

๑๐๓ นางสาว รจนา ทศิอุ่น

๑๐๔ นางสาว รจนา แสงศรีจันทร์

๑๐๕ นาย รัชชานนท์ ตาแกว้

๑๐๖ นางสาว รัชนีกร กนัทะทอง

๑๐๗  นางสาว รัตนาภรณ์ แสงทวีคีรีกลุ

๑๐๘ นางสาว รันติกาล ปนัเทพ

๑๐๙ นางสาว รําไพพรรณ จันทร์กลีุ

๑๑๐ นางสาว ลักษณา ไชยมิง่

๑๑๑ นางสาว วชิราภรณ์ ศรีพนา

๑๑๒ นางสาว วนิดา คําเขื่อน

๑๑๓ นางสาว วรกานต์ เขื่อนคํา

๑๑๔ นางสาว วรดา มีสุข

๑๑๕ นางสาว วรรณวิสา ผูกพันธ์
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๑๑๖ นางสาว วันเพ็ญ ใจเย็น

๑๑๗ นางสาว วิชุดา ปญัญารังษี

๑๑๘ นางสาว วิภารัตน์ กนัทาสุวรรณ์

๑๑๙ นางสาว วิรชา จิรกาลนุกลุ

๑๒๐ นางสาว วิลัยลักษณ์ ด้วงเอยีด

๑๒๑ นางสาว วิลาวัณย์ รักเรือน

๑๒๒ นางสาว วิลาสินี พิมพา

๑๒๓ นาย วีรพงษ์ เทพจันตา

๑๒๔ นางสาว ศรัญญา ปญัญาโมงค์

๑๒๕ นางสาว ศศิวิมล  สุวรรณวงค์

๑๒๖ นางสาว ศิริกานต์ ขันคํายา

๑๒๗ นางสาว ศิรินาถ จําเริญ

๑๒๘ นางสาว ศิริพร ทองสุข

๑๒๙ นางสาว ศิริรัตน์ ไชยสถาน

๑๓๐ นางสาว ศิริลักษณ์ กลุนิจ

๑๓๑ นางสาว ศิริลักษณ์ เขื่อนต๊ิบ

๑๓๒ นางสาว ศุภนิดา ปู่วัน

๑๓๓ นาย สิทธิพงษ์ ใหม่ยะ

๑๓๔ นางสาว สิริเนตร พรมสอน

๑๓๕ นางสาว สุกญัญา สุริยะคําวงศ์

๑๓๖ นางสาว สุขใจ นารุ่งนิตย์

๑๓๗ นางสาว สุชาวดี วงค์ถา

๑๓๘ นางสาว สุดารัตน์ นามยี่
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๑๓๙ นางสาว สุดารัตน์ ไร่รุ่ง

๑๔๐ นางสาว สุทธิศรี ยาหาย

๑๔๑ นางสาว สุธิดา ต๊ะหน่อ

๑๔๒ นางสาว สุนิทา ยอดสรรเสริญ

๑๔๓ นางสาว สุพรรณี วันกา๋แกว้

๑๔๔ นางสาว สุพรรษา กนัธิยะ

๑๔๕ นางสาว สุพิณญา ดอนวิเศษ

๑๔๖ นางสาว สุภาพร ไพรปรีชากลุ

๑๔๗ นางสาว สุภาพร วรรณชัย

๑๔๘ นางสาว สุภาพร ศรีธิเลิศ

๑๔๙ นางสาว สุภญิญา บญุเกดิ

๑๕๐ นางสาว สุวนันท์ สมฟองทอง

๑๕๑ นางสาว สุวิษา อนิเทพ

๑๕๒ นางสาว โสภดิา เชื้อเมืองพาน

๑๕๓ นางสาว หมีชู่ อาเปยีว

๑๕๔ นางสาว หสัญา รจนา

๑๕๕ นางสาว หาญชิ่ง หน่อคํา

๑๕๖ นาย อนุชา ส่างซอ

๑๕๗ นางสาว อนุธิดา พงษ์คํา

๑๕๘ นาย อนุวัฒน์ สักคําลือ

๑๕๙ นาย อมรเทพ ดีดพิมาย

๑๖๐ นางสาว อมรรัตน์ พรมศรี

๑๖๑ นางสาว อรญา เมืองวงค์
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๑๖๒ นางสาว อรวรรณ ปนิตาคํา

๑๖๓ นางสาว อรสา เยฉ่อ

๑๖๔ นางสาว อริศรา แซ่ต้ัน

๑๖๕ นางสาว อรุณี รัตนภมูิ

๑๖๖ นางสาว อลิสา ดงภเูวท

๑๖๗ นางสาว อจัฉราภรณ์ พรมวงค์

๑๖๘ นางสาว อญัชลี ซังซ่ือมูล

๑๖๙ นางสาว อญัลักษณ์ ราชปงักยี์

๑๗๐ นางสาว อาทติยา วรรณสอน

๑๗๑ นางสาว อาภาพร จูเปาะ

๑๗๒ นางสาว อาภสิรา ประยูรส่วน

๑๗๓ นางสาว อารียา ปนัทะวงค์

๑๗๔ นางสาว อดุมพร มูลวงค์

๑๗๕ นางสาว วนัทปรีดาร์ สิริพุทธาสกลุ

๑๗๖ นางสาว วิไลวรรณ ชมชื่น

๑๗๗ นางสาว ศิริพร ตาสุวรรณ์

๑๗๘ นางสาว นฤมล ชุ่มมงคล

๑๗๙ นางสาว ณัฐมนฑ์ โนราช

๑๘๐ นางสาว สุชานาถ จันทะมา

๑๘๑ นางสาว กนกพร วันมา

๑๘๒ นางสาว กญัญาณัฐ ยี่เรือง

๑๘๓ นาย ศุภชัย อาจหาญ

๑๘๔ นางสาว จิตรกญัญา หลวงตา
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๑๘๕ นางสาว เจษฎาพร ธรรมวงค์

๑๘๖ นางสาว ชุติมา ชาติบตุร

๑๘๗ นาย เชิงยุทธ ด้ันเมฆ

๑๘๘ นางสาว ณัฐธยาน์ ปนิทรายมูล

๑๘๙ นาย ณัฐวุฒิ ธรรมวงค์

๑๙๐ นางสาว ณัฐิยา อาชายุมธ์

๑๙๑ นางสาว ทพิย์กาญจน์ ปญัญาสี

๑๙๒ นาย ธนวันต์ ทองอยู่สุข

๑๙๓ นางสาว ธนาพร แสงเฮ่อ

๑๙๔ นางสาว ธัญญาลักษณ์ วงศ์อนิทร์

๑๙๕ นางสาว ธาราทราย นัปกาศิต

๑๙๖ นางสาว นภสัสร หน่อจันทร์

๑๙๗ นางสาว ปาริชาติ นภาสกลุรัตน์

๑๙๘ นางสาว ปยิะธิดา ภมิุข

๑๙๙ นางสาว ผกาพรรณ เจนจบอกัษร

๒๐๐ นางสาว พิศมัย พงศ์จิระปญัญา

๒๐๑ นางสาว ภทัรียา เชื่อเมืองพาน

๒๐๒ นางสาว มณีรัตน์ พิทกัษ์พนาสิทธิ์

๒๐๓ นางสาว เมทนิี ดวงตา

๒๐๔ นางสาว รจนา โนสุยะ

๒๐๕ นางสาว รสนันท์ อนันต์ทา

๒๐๖ นางสาว ฤดีชนก ตุเว

๒๐๗ นางสาว ลัดดาวัลย์ วงศ์นภาไพศาล
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๒๐๘ นางสาว ลําดวน จักต๊ะน๊ะ

๒๐๙ นางสาว วราพร เขื่อนแกว้

๒๑๐ นางสาว วราภรณ์ สอนนอก

๒๑๑ นางสาว วริษฐา อนิติกาส

๒๑๒ นางสาว ศรัญญา แสนคําดี

๒๑๓ นางสาว ศิรินภา สติราษฎร์

๒๑๔ นางสาว โศจิรัตน์ อา้ยมา

๒๑๕ นางสาว สิดาพร แทง่ทอง

๒๑๖ นางสาว สิริรัตน์ ชัยวงค์

๒๑๗ นางสาว สุดารัตน์ วงค์โคกสูง

๒๑๘ นางสาว สุพัตรา แสงแกว้

๒๑๙ นางสาว สุภทัรศร พรมปา

๒๒๐ นางสาว สุภติรา ผะกา่คําแหลง

๒๒๑ นางสาว สุมินตรา อนิขัด

๒๒๒ นางสาว สุวรรณา ผาด่าน

๒๒๓  นางสาว หมีส่่า อายิ

๒๒๔ นางสาว อนุธิดา ปนัปนูทราย

๒๒๕ นางสาว อรวรรณ ฟูจา

๒๒๖ นางสาว อมัพร จันต๊ะขัติ

๒๒๗ นางสาว อารียา ไชยราช

๒๒๘ นางสาว อไุร เยลุงกุ

๒๒๙ นางสาว มาลัย เปรมชัยวรกลุ

๒๓๐ นางสาว รุ่งฤทยั หมอนคํา



               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

ระหว่างวันที ่7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 296 ราย

ชือ่ - สกุล

๒๓๑ นางสาว แยม บญุมา

๒๓๒ นางสาว กชนุช ทรงอาจหาญ

๒๓๓ นาย กฤษณะ ชุมภู

๒๓๔ นาย จักรพันธ์ วงค์ชัย

๒๓๕ นาย จักรี มณีวงศ์

๒๓๖ นางสาว จิราพร แฝ้ดทองซิว

๒๓๗ นางสาว จิราพัชร ธัญญาโกศล

๒๓๘ นางสาว ชมัยพร พัชรมโน

๒๓๙ นางสาว ณัฐนันท์ เคณี

๒๔๐ นาย ณัฐพร อนิต๊ะวิกลุ

๒๔๑ นาย ธชย พงศ์วรากรณ์ 

๒๔๒ นางสาว ธัญญารัตน์ แกว้ศิริ

๒๔๓ นางสาว พัชรนันท์ ปาอนิทร์

๒๔๔ นางสาว นันธิดา แซ่ฟ้า

๒๔๕ นางสาว นาม้าย แสโพ

๒๔๖ นางสาว นิภาธร คํามา

๒๔๗ นางสาว นิรมล แซ่เต๋ิน

๒๔๘ นางสาว ปวีณา ชะนะด้วง

๒๔๙ นางสาว ปวีนา แปงงา

๒๕๐ นางสาว เฝย แซ่จ๋าว

๒๕๑ นางสาว พลอยมณี เทพอนิถา

๒๕๒ นางสาว พิมภลัิย นุธรรม

๒๕๓ นางสาว พิมล โชติกนกอนุเคราะห์



               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

ระหว่างวันที ่7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 296 ราย

ชือ่ - สกุล

๒๕๔ นาย พุฒิพัฒน์ แกง่ศิริ

๒๕๕ นางสาว เพ็ญผกา เยอส่อ

๒๕๖ นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็ญกลุ

๒๕๗ นางสาว แพรวพรรณ หลวงรัตน์

๒๕๘ นางสาว แพรวมณี เทพอนิถา

๒๕๙ นางสาว ไพลิน เดชะอปู

๒๖๐ นาย ภทัราวุธ วรรณนา

๒๖๑ นางสาว มริสา คําของ

๒๖๒ นางสาว รสิตา ไกลถิ่น

๒๖๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีอมรมาลี

๒๖๔ นาย วัชรพงษ์ วิชัยมูล

๒๖๕ นางสาว วารุณี จะหย่อ

๒๖๖ นางสาว วารุณี ชัยบวัคํา

๒๖๗ นางสาว วิจิตรา รวมจิตร

๒๖๘ นางสาว วิรันยา มาเยอะ

๒๖๙ นางสาว วีรยา หมายหมัน้

๒๗๐ นางสาว ศริญญา แสงสุวรรณ

๒๗๑ นางสาว ศศินารถ เมืองมูล

๒๗๒ นางสาว ศิริประภา ปานะกจิ

๒๗๓ นางสาว ศิริลักษณ์ กนัแกว้

๒๗๔ นางสาว สกลุรัตน์ แซ่จ๋าว

๒๗๕ นางสาว สราลี เตจา

๒๗๖ นางสาว สิริญา อาซ้อ
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๒๗๗ นางสาว สิรินาถ วงศ์ลังกา

๒๗๘ นางสาว สุดารัตน์ สระเกตุ

๒๗๙ นางสาว สุรัตนา ยาผัด

๒๘๐ นางสาว สุวรรณา ยาวิเลิง

๒๘๑ นางสาว อนันตญา ทาแกง

๒๘๒ นางสาว อรอนงค์ สมบรูณ์

๒๘๓ นางสาว อจัฉราพรรณ นันตา

๒๘๔ นางสาว อาภากร ดีศิริ

๒๘๕ นางสาว อําพิกา ดาววี

๒๘๖ นางสาว อิ่น ออ่นคํา

๒๘๗ นางสาว กนกวรรณ ธรรมชัย

๒๘๘ นางสาว ธัญญาลักษณ์ รินน้อย

๒๘๙ นางสาว พร้ิมเพรา อว่มเพ็ชร

๒๙๐ นางสาว กญัจน์กมล ดีต้อ

๒๙๑ นางสาว ญาสุมินทร์ จํารัส

๒๙๒ นางสาว มณีพลอย สักลอ

๒๙๓ นาวสาว เมลิกา ทองปาน

๒๙๔ นางสาว วัลดาภา -

๒๙๕ นางสาว ดาวเงิน จองเล็ก

๒๙๖ นางสาว สุชาดา แซ่มัว่




























