
ล ำดับท่ี

1 นางสาว มณัฑนา แสงเมือง
2 นางสาว อรนิภา คงศรีแยม้
3 นางสาว อารียา เขียวสนัน่
4 นางสาว สุเมธี กล่ินบวั
5 นางสาว อารีรัตน์ พรมจนัทร์
6 นางสาว ปัทมา ตอ้ยเรียง
7 นางสาว ญาณี สารภูษิต
8 นางสาว จิรารรณ บดีรัฐ
9 นางสาว ศิริพร อ่อนฤทธ์
10 นางสาว ประวีณา บุญเหลือ
11 นางสาว วิลาสิณี เอ่ียมรักษา
12 นางสาว นนัทน์ภสั นนัทะโกมล
13 นางสาว กาญจนา สุภา
14 นาย เดชา บุญสวสัด์ิ
15 นางสาว เรืองลดา บุญโพธ์ิ
16 นางสาว เกศณี อโนสา
17 นางสาว สมหญิง พลอาจ
18 นางสาว อุบลรัตน์ ดวงใจ
19 นางสาว อภิชญา ล้ือยอด
20 นางสาว วิภาวรรณ แหนน ้า
21 นางสาว กมลพรรณ ศรีเรือง
22 นางสาว อญัชลีพร จนัทน
23 นางสาว ชลติชา เพชรทอง
24 นางสาว นนัทนา นนัทะโชติ
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25 นางสาว ภทัรมน ดอกแหน
26 นางสาว สาวิกา บวับาน
27 นางสาว ชลิตา สกลุนี
28 นางสาว สิริยากร เกตุณรงค์
29 นางสาว ปริสา พรมดอนกลอย
30 นางสาว ศภุาวรรณ สุขสวสัด์ิ
31 นางสาว วนันภา จนัแดง
32 นาย คุณานนต์ ค  าใส
33 นางสาว นาตยา เสือแจง้
34 นางสาว อาภสัรา ค าเลิศ
35 นางสาว นุชนาถ ชุ่มรัศมี
36 นางสาว ธิติมา ไพโรจน์
37 นางสาว ธนพร อินสอน
38 นางสาว นภสัวรรณ มานอ้ย
39 นางสาว พรนภสั คุม้พระพาย
40 นางสาว วนัดี อ่ิมวงษ์
41 นางสาว วนัทนีย์ อินตะ๊ปุก
42 นางสาว ทิพรัตน์ ภู่จีน
43 นางสาว วรรัตน์ โพธ์ิไกร
44 นางสาว วาสนา สุขเรือง
45 นางสาว สุดารัตน์ แกว้ทรัพย์
46 นางสาว อภสัรา แสงไชยา
47 นาย นิรัติศยั เฟืองอ่ิม
48 นางสาว ณัฐมล แนวหาร
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49 นางสาว สุนิตา นาคอน้
50 นางสาว รุ่งนภา สีดา
51 นางสาว พนิดา วงศส์นัติคีรี
52 นางสาว ปวีณา โยธาภกัดี
53 นางสาว ลภสัรดา เนตพดั
54 นางสาว กญัญารัตน์ สุดใจ
55 นางสาว จุฑามณี ทานะมยั
56 นางสาว เพชรรินทร์ ด าสนิท
57 นางสาว สิรินภา สวา่งวงค์
58 นางสาว กลัยาณี หอมร่ืน
59 นางสาว วิจิตรา มานอ้ย
60 นางสาว นิตยา ทิยานนั
61 นางสาว ศศิธร มาลี
62 นาย ชิษณุพงศ์ วนัมา
63 นาย สุรศกัด์ิ แสงสวา่ง
64 นางสาว กาญจนา เพช็รคง
65 นางสาว สุพฒัตรา สวา่งศรี
66 นางสาว ดาราพร จนัทร์ค  า
67 นางสาว จนัทิมา ส่งสมัพนัธวงศ์
68 นางสาว สายรุ้ง แจ่มใส
69 นางสาว ไอลีน วงษย์ะลา
70 นางสาว อรอนงค์ เจิมสุวรรณ์
71 นาย อุดม แมลงภู่
72 นางสาว นทีกานต๋ ทองยอด



ล ำดับท่ี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน 90 รำย

ระหว่ำงวันท่ี 24 - 26 กรกฎำคม 2562

ช่ือ - สกุล

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

          รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

73 นางสาว สร้อยเพชร ภูมี
74 นางสาว เจนจิรา ค ามะปะนา
75 นางสาว ปริณลกัษณ์ ท าทรัพยเ์จริญ
76 นางสาว กาญจนา มีสุข
77 นางสาว นนทิชา เณรนอ้ย
78 นางสาว มณีรัตน์ อินทพงษ์
79 นางสาว มทันา ฤทธ์ิแกว้
80 นางสาว ชมพนุูช เหมือยฝน
81 นางสาว จุฑามาศ บวับาง
82 นางสาว ศิริวรรณ เพง็วงค์
83 นางสาว ชนญัญา พทุธรักษา
84 นางสาว ณัฐณิชา พฒันะผล
85 นางสาว วาสนา วารีสุข
86 นางสาว ยพุารัตน์ ผลเจริญ
87 นางสาว ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม
88 นาย ธนวฒัน์ จิตวงศ์
89 นางสาว บุญพิทกัษ์ ทรัพยเ์สถียร
90 นางสาว จารุณี ป้องบุญจนัทร์


