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๑ นางสาว กชพร นาปง๎

๒ นาย กณิกนันต์ เเกว้ศรีทศัน์

๓ นางสาว กนกนิภา มงคล

๔ นางสาว กรรณิกา กนัทะไชย

๕ นางสาว กรรณิการ์ เนตรสุวรรณ

๖ นางสาว กฤตยา สมพงศ์

๗ นาย กฤษณะ วรรณพงษ์

๘ นางสาว กฤษณา เชียงทา

๙ นางสาว กญัญ์วรา ช่างฆ้อง

๑๐ นางสาว กญัญารัตน์ ไหมจริง

๑๑ นางสาว กลัย์สุดา อนิพรม

๑๒ นางสาว กลัยา แกว้สมดี

๑๓ นางสาว กานต์ธิดา จินดาธรรม

๑๔ นางสาว กิ่งกาญจน์ ใจแกว้

๑๕ นาย กติติพงค์ วงค์ค า

๑๖ นางสาว กลุณัฐ ไชยสถาน

๑๗ นางสาว กลุริศรา ค าแกน่

๑๘ นางสาว กลิุสรา แกว้นาต๊ิบ

๑๙ นางสาว เกวลิน ธิโนชัย

๒๐ นางสาว เกวลิน ญานะศรี

๒๑ นางสาว เกวลี ชยทตัธนากลุ

๒๒ นางสาว เกศรินทร์ มูลเมือง

๒๓ นางสาว เกศรินทร์ ศรีพรม
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๒๔ นาย เกยีรติศักด์ิ กนัทาเขียว

๒๕ นางสาว ขวัญจิรา หมอยาดี

๒๖ นางสาว ไข่มุก หมัน่กจิ

๒๗ นางสาว คันฉัตร เปง็ฟอง

๒๘ นางสาว คุณิตา เผ่าแจ้

๒๙ นางสาว จรรยา อุ่นค า

๓๐ นาย จักรกฤษ ทวังหาร

๓๑ นางสาว จารุวรรณ กนัทวี

๓๒ นาย จิณณวัตร ต่างใจ

๓๓ นางสาว จิตติกานต์ เอม็ประโคน

๓๔ นางสาว จินดารัตน์ เขื่อนแกว้

๓๕ นาย จิรภทัร เหมืองทรายมูล

๓๖ นางสาว จิรภา ค าพวา

๓๗ นางสาว จิรัชญา ราชสมบติั

๓๘ นางสาว จิราพร ปกุเสก

๓๙ นางสาว จิราภา วังคะฮาด

๔๐ นางสาว จิราภา ขันท า

๔๑ นางสาว จิราวรรณ กริิยา

๔๒ นางสาว จิราวรรณ สูงขาว

๔๓ นางสาว จิราวรรณ ชินพลชาย

๔๔ นางสาว จีรภญิญา ฐานะกอง

๔๕ นางสาว จีราวรรณ อนิต๊ะขัน

๔๖ นางสาว จุฑามาส ชัยวงศ์



               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

ระหว่างวันที ่11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 232 ราย

ชือ่ - สกุล

๔๗ นางสาว จุฑารัตน์ เหมืองค า

๔๘ นางสาว เจนจิรา สุขปอ้

๔๙ นางสาว ฉวีวรรณ แยส่อกู่

๕๐ นาย ฉันทกรณ์ ชัยรังษี

๕๑ นางสาว ฉันทนา เร่ียวสกลุชาติ

๕๒ นางสาว ชนกสุดา บญุแกว้

๕๓ นางสาว ชนาพร มหาวัน

๕๔ นางสาว ชนิภา ใจเย็น

๕๕ นางสาว ชลธิชา ปน๎เขื่อนขัติ

๕๖ นางสาว ชัชวีวรรณ จินดาธรรม

๕๗ นางสาว ชัญญานุช ยี่ปา๋

๕๘ นาย ชานนท์ ศรีเทพ

๕๙ นางสาว ชุติกาญจน์ ใจค า

๖๐ นางสาว ญาณิศา วงค์ตันกาศ

๖๑ นางสาว ญานิภา นามพรหม

๖๒ นางสาว ฐิติญา คงมัน่

๖๓ นางสาว ฐิติมา ทมุมาตร

๖๔ นางสาว ณัฏฐณิชา พรมเมือง

๖๕ นางสาว ณัฐกาญจน์ อนุภาพ

๖๖ นางสาว ณัฐกานต์ เจนใจ

๖๗ นางสาว ณัฐฐา ล้อมวงษ์

๖๘ นางสาว ณัฐธิชา ทนินา

๖๙ นาย ณัฐพงศ์ หมืน่พัวะ
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๗๐ นางสาว ณัฐมน ไชยลังการ

๗๑ นางสาว ณัฐริกา เงินสัจจา

๗๒ นางสาว ณัฐริกา อุ่นเปง็

๗๓ นาย ณัฐวุฒิ คงทน

๗๔ นางสาว ณัฐสุดา แซ่ฟ้า

๗๕ นางสาว ณัฐสุดา แลชัย

๗๖ นางสาว ดวงใจ โมราเจริญ

๗๗ นางสาว ดารารัตน์ ดอกสนธิ์

๗๘ นางสาว ดารารัตน์ ปวงมาลัย

๗๙ นางสาว ดาราวดี นันตา

๘๐ นางสาว ดาวดึงส์ แซ่สง

๘๑ นางสาว ติยพร ปนิตาเปก็

๘๒ นางสาว ทรัพย์มณี จะเสอ

๘๓ นางสาว ทพิเกสร ศรีบญุโสม

๘๔ นางสาว ทพิากร ทรัพย์เจริญ

๘๕ นางสาว ธนัชชา จันทมิา

๘๖ นางสาว ธนัชญา จันอาษา

๘๗ นางสาว ธนาพร อปุละ

๘๘ นางสาว ธัญญาลักษณ์ วงค์พุทธค า

๘๙ นางสาว ธัญพิชชา พรมอา้ย

๙๐ นางสาว ธัญลักษณ์ บรูณะจรรยากลุ

๙๑ นาย ธันเรศ ไร่รุ่ง

๙๒ นางสาว ธีราภา สุยะใหญ่
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๙๓ นาย นพรักชัย แคว้งใจ

๙๔ นางสาว นภสัวรรณ แย้มบบุผา

๙๕ นางสาว นราภทัร ไชยปาละ

๙๖ นางสาว นลินทพิย์ ชื่อนาม

๙๗ นางสาว นัทธมน นาใจ

๙๘ นางสาว นันทกิานต์ แกว้สืบ

๙๙ นางสาว น้ าทพิย์ ราญรอน

๑๐๐ นางสาว น้ าฝน หมืน่สิทธิ์

๑๐๑ นางสาว น้ าฝน มานะตา

๑๐๒ นางสาว นิภา แสงดาวเด่น

๑๐๓ นาวสาว นิภาพร สุเรียมมา

๑๐๔ นางสาว นีรชา ไชยศรี

๑๐๕ นางสาว นุชนภา บวัแสน

๑๐๖ นาย บณัฑิต ปญ๎ญาดี

๑๐๗ นางสาว บษุยา ไชยชนะ

๑๐๘ นางสาว เบญจภรณ์ เล่ียมค า

๑๐๙ นางสาว เบญจมาศ ชัยเนตร

๑๑๐ นางสาว เบญจวรรณ เผ่ากนัทะ

๑๑๑ นางสาว ปฐมวดี ดอนเลย

๑๑๒ นางสาว ปณิดา ชาดีกรณ์

๑๑๓ นางสาว ปทมุวดี ดอนเลย

๑๑๔ นางสาว ปนัดดา น้ าสา

๑๑๕ นางสาว ปนัดดา จันทร์ค าลอย
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๑๑๖ นางสาว ประภาพร จินะปญ๎ญา

๑๑๗ นาย ประวิตร ยอดผ่านเมือง

๑๑๘ นางสาว ปราณิสา ชุมค าลือ

๑๑๙ นางสาว ปริชญา ใจปะละ

๑๒๐ นางสาว ปรีดาพร ศิรแสน

๑๒๑ นางสาว ปรียานุช ดวงแกว้

๑๒๒ นางสาว ปวีนา นันตา

๑๒๓ นางสาว ปยิะธิดา สารสม

๑๒๔ นาย ปยิะบตุร ก าธร

๑๒๕ นางสาว พนาวรรณ โคทอง

๑๒๖ นางสาว พนิดา วินัยผาสุข

๑๒๗ นางสาว พร ใจดี

๑๒๘ นางสาว พรชิตา ใจปงิ

๑๒๙ นางสาว พรไพลิน พิชัย

๑๓๐ นางสาว พัชรา ทาค ามา

๑๓๑ นางสาว พัชราภรณ์ กอ้นค า

๑๓๒ นางสาว พาขวัญ จันทร์ฝ้๎น

๑๓๓ นางสาว พิชญาภา ไชยลังการ

๑๓๔ นางสาว พิมพ์ชนก ตันโน

๑๓๕ นางสาว พิมพ์พรรณ ทุ่งสง

๑๓๖ นาย พุทธลักษณ์ เนตรสุวรรณ์

๑๓๗ นางสาว ภทันภรณ์ แซ่พร่าน

๑๓๘ นาย ภาคิไนย์ ต๊ิบแกว้
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๑๓๙ นางสาว ภานุชนาฏ วงค์เภา

๑๔๐ นางสาว ภาวิณี วงษ์ศรี

๑๔๑ นาย ภริูช นาใจ

๑๔๒ นางสาว มณฑิการ์ กนัทะวงค์

๑๔๓ นางสาว มณิภา คนสวรรค์

๑๔๔ นางสาว มณีรัตน์ มาลีพัตร

๑๔๕ นาย มนุชิต ศิริสวัสด์ิ

๑๔๖ นางสาว มยุรี ใจชอบชื่นสกลุ

๑๔๗ นางสาว มัณฑนา เลิศตระกลูพนา

๑๔๘ นางสาว ยุพาพร อาหยิ

๑๔๙ นางสาว รจนา ตาสาย

๑๕๐ นางสาว รติพร จาดิ

๑๕๑ นางสาว รมณียา ยะทา

๑๕๒ นางสาว รัชนีกร ค าปน๎

๑๕๓ นางสาว รัตติยากร กติิมา

๑๕๔ นางสาว รัตน์สุดา ใจเสมอ

๑๕๕ นางสาว รัตนา เจียมศักด์ิ

๑๕๖ นางสาว ลักษิกา ต๊ะต้นต้อง

๑๕๗ นางสาว วชิรญาณ์ บวัเทศ

๑๕๘ นางสาว วชิรญาณ์ สืบแสน

๑๕๙ นางสาว วรกานต์ ทานศิลา

๑๖๐ นางสาว วรพรรณ ค าหลวง

๑๖๑ นางสาว วรรณิดา บตุรฝ๎น
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๑๖๒ นางสาว วรรวิลัย แซ่กอื

๑๖๓ นาย วราพล แสงศรีจันทร์

๑๖๔ นางสาว วริศรา เสาหนิ

๑๖๕ นางสาว วริศา กระจ่างชูวงศ์

๑๖๖ นางสาว วันวิสา กาหลง

๑๖๗ นางสาว วาริสา เรือนค า

๑๖๘ นาย วีรพงศ์ ดอกค า

๑๖๙ นาย วีรพันธุ์ ดาวเรือง

๑๗๐ นางสาว ศรัณยา เจียมทอง

๑๗๑ นางสาว ศริญญา รุจิรานุกลูชัย

๑๗๒ นางสาว ศศิประภา เล็กละมัย

๑๗๓ นางสาว ศศิประภา ไชยมงคล

๑๗๔ นางสาว ศศิวิมล พึ่งศรี

๑๗๕ นางสาว ศิรินทร์รัตน์ กรอบดวงใจ

๑๗๖ นางสาว ศิรินทพิย์ ดอกผ้ึง

๑๗๗ นางสาว ศิรินธร ใจประสงค์

๑๗๘ นางสาว ศิริพร หมอข้อกู่

๑๗๙ นางสาว ศิริมาศ ใจตรง

๑๘๐ นาย ศุภกติต์ิ สายบญุยืน

๑๘๑ นางสาว สัณหฤ์ทยั วงศ์ชัย

๑๘๒ นางสาว สัตตบษุย์ นันทะชัย

๑๘๓ นางสาว สัพพัญํู ทพิย์นพคุณ

๑๘๔ นางสาว สายใจ ต้องเช้
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๑๘๕ นาย สิทธิพล ยานะ

๑๘๖ นางสาว สิริกานต์ ช่างจัด

๑๘๗ นางสาว สุจิตรา วงค์สว่าง

๑๘๘ นางสาว สุจิตรา ศรชัยปญ๎ญา

๑๘๙ นางสาว สุชานันท์ โสวณา

๑๙๐ นางสาว สุชาวดี กติติคุณวิบลูเลิศ

๑๙๑ นางสาว สุดารัตน์ แหมไทสงค์

๑๙๒ นางสาว สุดารัตน์ อภธินัง

๑๙๓ นางสาว สุดารัตน์ สิทธิสาร

๑๙๔ นางสาว สุตาภทัร ธรรมศาสตร์

๑๙๕ นางสาว สุทธิกาญ เรืองนิภา

๑๙๖ นางสาว สุทธิดา อยู่ลือ

๑๙๗ นาย สุทธิพงศ์ ผัดมาลา

๑๙๘ นางสาว สุพรรณี ชีวสิทธิบญุ

๑๙๙ นางสาว สุพรรณี จอบา

๒๐๐ นางสาว สุพรรษา เเกล้วกล้า

๒๐๑ นางสาว สุพิชญา หลวงจินา

๒๐๒ นางสาว สุภชา ลูนเปง็

๒๐๓ นางสาว สุภาภรณ์ ทนทาน

๒๐๔ นางสาว สุภารัตน์ ชมเชย

๒๐๕ นางสาว สุลินดา จนใจ

๒๐๖ นางสาว สุวนันท์ แปงอดุ

๒๐๗ นาย เสฏฐวุฒิ อนิต๊ะต๋อม
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๒๐๘ นางสาว เสาวลักษณ์ เเสนสุวรรณ

๒๐๙ นางสาว หฤธยา ขินแกว้

๒๑๐ นาย อดิศักด์ิ ขัดสงคราม

๒๑๑ นาย อนันต์ ค าแดง

๒๑๒ นางสาว อภญิญา พัดหล้า

๒๑๓ นางสาว อรนลิน ปจิจ๊ะ

๒๑๔ นางสาว อรปรียา บวัธนะ

๒๑๕ นางสาว อรัชพร พานิชย์วิไล

๒๑๖ นางสาว อรุณี โกมลมณีรัตนกลุ

๒๑๗ นางสาว องัคณา อนิโน

๒๑๘ นางสาว อจัฉราพรรณ สุยะ

๒๑๙ นางสาว อญัรีย์ ตาเมืองมูล

๒๒๐ นางสาว อณัศยา นิลคง

๒๒๑ นางสาว อาภาพร วงค์ลือ

๒๒๒ นางสาว อาภาภรณ์ โพธิศ์รี

๒๒๓ นางสาว อาเมิง เมอแลกู่

๒๒๔ นางสาว อาริษา บญุมา

๒๒๕ นางสาว อารีย์ ใจโหง้ล า

๒๒๖ นางสาว อารียา ยอแจะ

๒๒๗ นางสาว อารีรัตน์ ทากอ๋ง

๒๒๘ นางสาว อนิทริา กนัทา

๒๒๙ นางสาว อนิทริา จินาต๊ิบ

๒๓๐ นางสาว อนิทอุร เชื้อเมืองพาน
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๒๓๑ นาย เอกพงษ์ ค าตาล

๒๓๒ นาย เอกวุฒิ เธอกจิ
























