
รหัสทีม สถาบัน ผู้แข่งขันคนท่ี 1 ผู้แข่งขันคนท่ี 2 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

B001 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นางสาววนิดา เพียรชัยสงค์ นางสาวปิยะฉัตร พลายเนาว์ อาจารย์รัตนาภรณ์  ผันประเสริฐ

B002 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน นางสาววันฤดี แสงเพชร นางสาวปนัดดา พรหมประเทศ อาจารย์ยุพา บุญส่ง

B003 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวบัณฑิตา ราชโนนเขวา นางสาวทิพปภา สุธาสุข อาจารย์นรีรัตน์ ไชโย

B004 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวณิชากร มูลเกศ นางสาวอารียา ปานสวน ว่าท่ีร้อยตรียุทธนา แช่มชูกุล

B005 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นางสาวนัทธิยา เอ่ียมสอาด นางสาวณพัฒน์ชา กลีบพิพัฒน์ อาจารย์ปิยนุช รัตน์บ้านด่าน

B006 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน นางสาวอริสา เพชรนิตย์ นางสาวปาริชาติ เหมุทัย อาจารย์วิยาพร จัดระเบียบ

B007 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นายกรวิทย์ บุราคร นางสาวสาวิกา เตชะวงศ์ อาจารย์บัวหลวง มุ่งเก้ียวกลาง

B008 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายภาณุสรณ์ เหมรัตน์ภูริดา นางสาววราภรณ์ นาคชัยยะ อาจารย์สมคิด ตันกิม

B009 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นางสาวพรรณิภา พะตังพะวัง นางสาวญาณิศา ปัญญายงค์ อาจารย์พรนภา ใจเท่ียงแท้

B010 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ นายพลภูมิ วิภาวิน นางสาวสลิลทิพย์ เอ่ียมลาภะ	 อาจารย์นัฐวุฒิ ย้ิมวดี

B011 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นายภูริภัทร กองกัน นายกิตติพงษ์ คิดการ อาจารย์ชินาชา เซ็นลี

B012 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มสมบัติ นางสาวเกศชญาญ์รัศ ผลเจริญ อาจารย์ชูช่ืน สุดสวาสด์ิ

B013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นางสาวปาลิตา ภูเดช นางสาวณัฐพร จันทร์วิโรจน์ อาจารย์เมธาวี ทองสี

B014 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง นายณัฐพล ครุฑทอง นางสาวอารีรัตน์ ค าสีทา อาจารย์ธีรวัฒน์ ชาธิพา

B015 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นางสาวกันย์สินี จงจินตนาการ นางสาวธัญดา คุ้มครอง อาจารย์กรกมล ทรงกรานต์

B016 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นางสาวนิตยา สาศรีรัตน์ นางสาวสุภาวดี เมืองพวน อาจารย์เอมอร วิเศษหลง

B017 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางสาวปฐมาวดี คชกาญจน์ นางสาวเบญจพร หลวงพูล อาจารย์ขวัญฤดี จุลกูล

B018 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวพัชรัตน์ ชมประเสริฐ นายสหรัฐ  เชียงทอง อาจารย์วชิราภรณ์ ธีปะนะ

B019 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นางสาวฉัตรสุมน เกยพยา นางสาวรุ่งระวี รอดก าเนิด อาจารย์ใกล้รุ่ง อุ่มอยู่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2022

วันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 7.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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B020 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางสาววรินดา เอียมแก้ว นางสาวสุพิชชา ล าใน อาจารย์วิชชุดา พลเสนา

B021 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี นางสาวทิพย์พาพร เรืองศรี นางสาวโชติกา กรุณา อาจารย์กฤษฐนชนม์ หาระไชย

B022 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน นางสาวอรพรรณ ภูวิชิต นายอิศรา วาปีโส อาจารย์พิมลณัฐ รองวัง

B023 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นางสาวณัฐธิชา เข่ือนหม่ัน นางสาวภัคจิรา กอม อาจารย์ป่ินมณี เจริญคลัง

B024 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวธัญสินี หงษ์ยนต์ นางสาวอรยา ป่ินล้ม อาจารย์สกาวรัตน์ บุญศิลป์

B025 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางสาววรัชยา คลังทรัพย์ นางสาวณิฌาภัทร พิศาลภัทรกิจ อาจารย์เพ็ญธนา ภู่ระหงษ์

B026 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น นางสาวมณีรินทร์ ขวัญงอน นางสาวศศิภา ผ้างาม อาจารย์ธีรภัทร์ บุญเกิด

B027 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นายจิรเมธ ปานสุข นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ดารา อาจารย์พัชรินทร์ ผ่ึงผาย

B028 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นางสาวธัญลักษณ์ จีนโก๊ว นางสาวอนันตญา บุญบ ารุงรัตนกุล อาจารย์สมจิตต์ บุญละออ

B029 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวสิริยากร เฟ่ืองผล นางสาววารุณี วงศ์ภูมี อาจารย์ภัทรานิษฐ์ สุติ

B030 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นางสาวณัฐพร ยางสูง นางสาวดาวพระศุกร์ บัวระนุ อาจารย์ศราวุธ เช้ือแก้ว

B031 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวพิกุลทอง บรรจงชาติ นางสาววรดา มูลพรมมี อาจารย์วิมณทิพย์ ประทุมเกษ

B032 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวจีดากร งามเลิศ นางสาวสิริสรณ์ พวงจันทร์ อาจารย์พรพรรณ บุญล้อม

B033 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นางสาวสุพัตรา เรไร นายสมชาย ผองสง่า อาจารย์ธนิดา ทองแดง

B034 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นางสาวสุวนันท์ เหมลี นางสาวปานเนตร ก้ิมจีน อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง

B035 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นางสาวณัฐฐิชา สุวรรณเชษฐ์ นางสาววาสนา หีบทอง อาจารย์นิตยา ร่วมชาติ

B036 วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง นางสาวพรนภัส แย้มพงษ์ นางสาวปนัดดา รูปคมสัน อาจารย์ปาริฉัตร ชะเอมพันธ์

B037 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวปัญญดา ลวงศรี นางสาวสุภาวิดา สุขสบาย อาจารย์วรินธร พร้อมเพรียง

B038 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางสาววรางคณา จันทูล นางสาวสุวดี สวัสด์ินะที อาจารย์ปภาภัทร แสงแก้ว
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B039 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นางสาวปณิตา เทียนมณี นางสาวสุกัลยา โนจักร์ อาจารย์วาริน อ่วมเจียกเจริญ

B040 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นางสาวณัฐมน อุ่นหลี นางสาวสุกัญญา ศรีไชตุง อาจารย์รุ่งทิวา โตจ าสี

B041 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาวธราพัชร์ รุ่งสุริยะศิลป์ นางสาวธัญลักษณ์ เฟ่ืองขจร อาจารย์พิศมัย ทองวิเศษ

B042 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย นายวทัญญู แก้วพวงษ์ นางสาววิภาวี ใจจินดา อาจารย์ณีรนุช ชัยศรีรัมย์

B043 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวธนัณฐ์ณดา ปัญญาดี นายทิวากรณ์ ทองเนตร์ อาจารย์ทวีรัตน์ ชัยชนะ

B044 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวสุกัญญา น้ าดอกไม้ นางสาวนภัสจิรา น้อยแสง อาจารย์วงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน

B045 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นางสาวนรมล ภัคภัทรพงศ์ นางสาวกัญญรัตน์ สะอาดเอ่ียม อาจารย์นิศรา ศรีอุ่นศรี

B046 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิเงทรา นางสาวเพ็ญนภา คงรัตน์ นางสาวพรพิมล โพธ์ิทอง อาจารย์มาลินี วชิราภากร

B047 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายตนุภัทร อ่อนดี นางสาวอังคณา มุกข์น้อย อาจารย์จิตรวรรณ แก้วสิงห์

B048 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นางสาวอัจฉรา น่ิมนวล นางสาวปวีณา พรมฟ้า อาจารย์ศิริลักษณ์ เฟ่ืองฟู

B049 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสาวณิชารีย์ ป้ันตระกูล นางสาวอุดมพร แดงนุ้ย อาจารย์งามพรรณ สุมูลเวช

B050 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายพิพัฒน์ จุลเรือง นางสาวชุติกาญจน์ จุลเรือง อาจารย์รัชนีวรรณ ศรีทองเพิง

B051 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวแพรวา คะเรียงรัมย์ นางสาวสนิสา ปภานิโรจน์ อาจารย์อังสนา เปศะนันท์

B052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายอภิสิทธ์ิ จันทร์ประโคน นางสาวฐิติยา ขอสกุลไพศาล อาจารย์สุพร โชควันชัย

B053 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นางสาวนรีรัตน์ ศรีโนรินทร์ นางสาวรุ่งอรุณ สงสาร อาจารย์มลิวรรณ ศรีมงคล

B054 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นางสาวสุชานันท์ บัวเจริญ นางสาวกัญญารัตน์ ค าภิละ อาจารย์อณู เทศงามถ้วน

B055 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นายศรชัย จาดทองค า นางสาวธนัชพร โกพัฒน์ตา อาจารย์อรทัยภ์ ท ามา

B056 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวสุพิชชา ยาธรรม นางสาวอภิชญา น้อยอินทร์ อาจารย์สุดาวัลย์ ศรีมาลัย

B057 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวทิพวรรณ โคตรมนตรี นางสาวพรณภา บุญคลอด อาจารย์สุภาพร แก้วเนตร


