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๑ นาย ชัยวัฒน์ ศรลัมภ์

๒ นางสาว ณัฐธิดา ญาณะทัย

๓ นางสาว วรัญญา หนูเนตร 

๔ นางสาว ปาริชาต ศรีบุตรนา

๕ นางสาว วิลาสิณี บุญเพ็ง

๖ นางสาว ศุพัชชา เทีย่งอยู่

๗ นางสาว จันทนา เอี่ยมครอง

๘ นางสาว เกศณี เชื้อวงศ์

๙ นางสาว จิราวรรณ แป้นห้วย

๑๐ นางสาว จิดาภา ทองหล่อ

๑๑ นางสาว อนุตรา  ทูลพุทธา

๑๒ นางสาว ปัญจา ยมรัตน์

๑๓ นาย กรีฑา เทียมทัน

๑๔ นางสาว นิศารัตน์  ชูเจริญ  

๑๕ นางสาว ทัชชกร  ยิ้มศิริวัฒนะ 

๑๖ นางสาว จินดารัตน์ สาดเชื้อ

๑๗ นางสาว ฐิติกร อ่อนทุม

๑๘ นางสาว พีระดา สุขประเสริฐ

๑๙ นางสาว วันนิสา เจนจบ

๒๐ นางสาว วนัสนันท์ มันเชษฐ

๒๑ นางสาว สุนิสา ฤทธิม์หันต์

๒๒ นางสาว คนารัตน์ ทองหล่อ

๒๓ นางสาว ณิชกานต์ สิงห์ทอง

๒๔ นางสาว กฤติยา อินทรักษา

ระหว่างวันที ่24 - 26 สิงหาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 66 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่24 - 26 สิงหาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 66 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๒๕ นางสาว สุกัญญา อินทเขตรการณ์

๒๖ นางสาว จุฑามาศ มิ่งส าแดง

๒๗ นางสาว ปวีณา กล่ินหอม

๒๘ นางสาว สิริกัญญา สมานพันธุ์

๒๙ นางสาว นริศรา ชมาลัย

๓๐ นางสาว กชกร  เอราวรรณ

๓๑ นางสาว เบญญาภา นาไทย

๓๒ นางสาว รุ่งลาวัลย ์  ค าภู

๓๓ นางสาว สุดารัตน ์  มหามิตร

๓๔ นางสาว จุฬาลักษณ์  จีดปาน

๓๕ นางสาว นุชนาฎ  บึงราษฎร์

๓๖ นางสาว พีรยา  ชัยฤทธิ์

๓๗ นางสาว แก้วกานดา สุมาลี

๓๘ นางสาว ชลธิชา   นาคผ่อง

๓๙ นางสาว วราภรณ์  โพธิเ์งิน

๔๐ นางสาว ชนิดา  ปานอินทร์

๔๑ นางสาว จันจิรา   แช่มจุ้ย

๔๒ นางสาว จินตนาพร  ประสานเนตร

๔๓ นางสาว อุมาพร   รอดประเสริฐ

๔๔ นางสาว ชุติมา   หุน่จันทน

๔๕ นางสาว อรอนงค์  กลัดกลีบ

๔๖ นางสาว ฐิติรัตน ์  พานเทียน

๔๗ นางสาว ธิดารัตนน์ มะเส็ง

๔๘ นางสาว อังศุมารินทร์ เหมะ
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๔๙ นางสาว นารีรัตน์ เกษตรกิจ

๕๐ นางสาว อารยา อุดมศิริสุนทร

๕๑ นางสาว นรารัตน์ ยังกรุต

๕๒ นางสาว สุภาพร ใจเทีย่ง

๕๓ นางสาว รสรินทร์ คชฤทธิ์

๕๔ นาย วราเทพ ค าภาพันธ์

๕๕ นางสาว นรชิฏา แก้วนิน

๕๖ นางสาว แอนนา ศิริเขตรกรณ์

๕๗ นางสาว มินตรา เปีย่มศรี

๕๘ นางสาว จารุวรรณ แจ่มศรี

๕๙ นางสาว สมพร ค าวงศ์ศา

๖๐ นางสาว พิชญารัตน์ อุ่นเพชร

๖๑ นาย ตรัยคุณ ศรีไพศาล

๖๒ นาย อาร์ท อรรถอาภา

๖๓ นางสาว วลินดา ค าเรียบร้อย

๖๔ นางสาว จันทมิา ศรีสุหร่าย

๖๕ นางสาว ปยิากร เปล่ียนสุข

๖๖ นางสาว ชุติมา ต้ังวิวัฒนานนท์








