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ล าดบัที่

๑ นางสาว กมลภัทร์ ทิพย์ประสิทธิ์

๒ นางสาว กัณฐชา ตรงต่อกิจ

๓ นางสาว กุลนิษฐ์ นาคหลวง

๔ นางสาว จิราพชัร เกิดทีสุ่ด

๕ นางสาว จิราภรณ์ ยันต์วิเศษ

๖ นางสาว ฉัตรพร พฤกษะวัน

๗ นางสาว ชลพรรษ เรืองสว่าง

๘ นางสาว ณัฐวดี กุนณะ

๙ นางสาว ณัฐวดี อินทุภูติ

๑๐ นางสาว ทิพารัตน์  โสภา

๑๑ นางสาว ธนพร สันติกูล

๑๒ นางสาว ธนภรณ์ เถือ่นถ้ํา

๑๓ นางสาว ธิดาทิพย์ อิม้แตง

๑๔ นางสาว นพเก้า พวงดอกไม้

๑๕ นางสาว นรีรัตน์ แย้มโชติ

๑๖ นางสาว น้ําทิพย์ เกิดทีสุ่ด

๑๗ นางสาว ปิยนุช คําสันทราย

๑๘ นางสาว พรสุณี ภูนาพลอย

๑๙ นางสาว รพพีร สระทองเติม

๒๐ นางสาว วิชญาพร ศรีวิชัย

๒๑ นางสาว วิไลวรรณ สํารวย

๒๒ นางสาว เวสิยา เรขะรุจิ

๒๓ นางสาว ศิรินภา ยศปัญญา

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคมและวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณโุลก

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 150 ราย

ชื่อ - สกุล
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๒๔ นางสาว ศิรินันท์  สุขหา

๒๕ นางสาว ศุภนิดา นุ่มภา

๒๖ นางสาว สกาวรัตน์ ทรงศิริ

๒๗ นางสาว  สิริรัตน์ อินปัน

๒๘ นางสาว สุนิสา นาคคชฤทธิ์

๒๙ นางสาว สุนิสา แสงผ้ึง

๓๐ นางสาว สุพตัรา  ใจดี

๓๑ นางสาว สุภาภรณ์ สุขจินดา

๓๒ นางสาว สุริตา สงวนทรัพย์

๓๓ นางสาว โสภิตา อินทราช

๓๔ นางสาว อภิรดี  ยิม้ประดิษฐ์

๓๕ นางสาว อริสรา เพชรพงศ์

๓๖ นางสาว อินทิรา เกิดชืน่

๓๗ นางสาว อุมาวดี ร่างน้อย

๓๘ นาย ณัฐนันท์  ทนุวงค์

๓๙ นาย ปุญญพฒัน์ บุญมี

๔๐ นาย พลวัฒน์  คําผง

๔๑ นาย สิทธิโชค ผาสุข

๔๒ นาย สิทธิรงค์ บุญฤทธิ์

๔๓ นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอ่ํา

๔๔ นางสาว กมลชนก ทองปัน้

๔๕ นางสาว กรรณิกา แย้มโกสุม

๔๖ นางสาว กิง่กาญจน์  ศรีคัฒนาม



               หลักสูตร "สรา้งนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดบัที่

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคมและวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณโุลก

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 150 ราย

ชื่อ - สกุล

๔๗ นางสาว คณิตา จันทะคูณ

๔๘ นางสาว เจนจีรา เกิดพา

๔๙ นางสาว ชนิดา เกิดเกตุ

๕๐ นางสาว ชัชรีญา ขวัญผ่อง

๕๑ นางสาว ณัฐญาดา สืบขุนทด

๕๒ นางสาว ณัฐมน ดอนชัย

๕๓ นางสาว ณิรชา ภูด่่าง

๕๔ นางสาว ทิพาภรณ์ แดงปัญญา

๕๕ นางสาว ธันยพร สาศิริ

๕๖ นางสาว นีรชา มีทัง่

๕๗ นางสาว เบญจวรรณ โพธิ์รักษ์

๕๘ นางสาว ปภัสสร อินนุช

๕๙ นางสาว ปราถนา รัตนทัศนี

๖๐ นางสาว ปรารถนา จิว๋แหยม

๖๑ นางสาว เปรมปัญญา ลีปลา

๖๒ นางสาว พชัรวีร์ นิลทะกาล

๖๓ นางสาว เพชรรัตน์ ขันต๊ะ

๖๔ นางสาว เยาวเรศ พุม่จันทร์

๖๕ นางสาว รัชฎาภรณ์ ทีบํารุง

๖๖ นางสาว รัชนีกร กํามาทอง

๖๗ นางสาว รุ่งนภา ชาลี

๖๘ นางสาว ฤทัยรัตน์ กรีอินทร์ทอง

๖๙ นางสาว วราภรณ์ วงค์เขือ่นแก้ว
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๗๐ นางสาว วันวิสา พพิฒัน์

๗๑ นางสาว วารุณี ทองหยุดย้อย

๗๒ นางสาว ศิริกัญญา กุศลมา

๗๓ นางสาว ศิริพร ไพโรจน์

๗๔ นางสาว ศุทธินี บุญทิม

๗๕ นางสาว สนธญา โรจน์บุญถึง

๗๖ นางสาว สยมพร รอดสิน

๗๗ นางสาว สาธิตา บางเฟือ่ง

๗๘ นางสาว สิริธร นิตสร้อย

๗๙ นางสาว สิรินทรา นวลจันทร์เพญ็

๘๐ นางสาว สุดารัตน์ ติดมา

๘๑ นางสาว สุดารัตน์ อินต๊ะวงศ์

๘๒ นางสาว อรวรรณ เกตุเรืองรอง

๘๓ นาย กวิณภพ อินทร์พลับ

๘๔ นาย กิตติพงษ์ พลูลาภ

๘๕ นาย พรีะพล โทนแจ้ง

๘๖ นาย มาโนช วรรณศิริศรี

๘๗ นาย ศิลาวุฒิ ตาลธูป

๘๘ นาย อดิเทพ เพช็ร์มี

๘๙ นาย เอกรัฐ แสงสีห์

๙๐ นาย เอกรินทร์ โคทอง

๙๑ นางสาว กนกพร อ่วมพรม

๙๒ นางสาว กนกวรรณ ทองสี
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๙๓ นางสาว กนกวรรณ หมอนทอง

๙๔ นางสาว กฤตติกา จันทร์นาค

๙๕ นางสาว กฤติยาภรณ์ เมืองนาค

๙๖ นางสาว จิราวรรณ เกษสี

๙๗ นางสาว ชนิดา จงใจเทศ

๙๘ นางสาว ณัฐพร โกสิงห์

๙๙ นางสาว ณัฐวรา ผ่องศรี

๑๐๐ นางสาว ธัญชนก ดิษฐแย้ม

๑๐๑ นางสาว ธิดารัตน์ จ๋องบุญ

๑๐๒ นางสาว นันทพร บุญจง

๑๐๓ นางสาว ปิยณัฐ นาโตนด

๑๐๔ นางสาว พชัราภา บุญเกิด

๑๐๕ นางสาว วรดา จําปาเฮียง

๑๐๖ นางสาว วรรณิดา แก้วลบ

๑๐๗ นางสาว วัชรี จันทร์เถือ่น

๑๐๘ นางสาว ศรัณยา สุวัตธิกะ

๑๐๙ นางสาว ศิรินภา อบแก้ว

๑๑๐ นางสาว ศิริพร หอมทอง

๑๑๑ นางสาว สกุลเกศ อินสอน

๑๑๒ นางสาว สุชาดา รอดได้

๑๑๓ นางสาว สุนิษา พว่งไผ่

๑๑๔ นางสาว สุมิตรา อินทรโคตร

๑๑๕ นางสาว เสาวนีย์ ร่มศิริ
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๑๑๖ นางสาว อนุชศรา ดวงจันทร์

๑๑๗ นางสาว อภิญญา คํามามูล

๑๑๘ นางสาว อรวรา เกตุสิงห์

๑๑๙ นาย อนุกูล จันแสน

๑๒๐ นางสาว กานต์ชนก ฟกัเอีย่ม

๑๒๑ นาย มนตรี กาศธัญกรณ์

๑๒๒ นางสาว นริศสรา คงสัจวิวัฒน์

๑๒๓ นางสาว กาญจนา สิทธิอาภากิจ

๑๒๔ นางสาว จารุทรรศน์ ปูพ่รม

๑๒๕ นางสาว ชนัญญา สุรินดา

๑๒๖ นางสาว ญาณัจฉรา บุญแสง

๑๒๗ นางสาว ฐิติยา อะมะมูล

๑๒๘ นางสาว ดารณี บํารุงศรี

๑๒๙ นางสาว ทิพย์ภาพร มีสุข

๑๓๐ นางสาว ธัญชนก บุญนาค

๑๓๑ นางสาว บัณฑิตา มีไผ่ขอ

๑๓๒ นางสาว ประภาพร มีเพชร

๑๓๓ นางสาว พทุธชาติ เพยีรกลาง

๑๓๔ นางสาว มัทนาวดี สุขประเสริฐ

๑๓๕ นางสาว มินตรา เวชพร

๑๓๖ นางสาว พชัราภา วงษ์อุปรี

๑๓๗ นางสาว รัตนา ไชยกิจ

๑๓๘ นางสาว วราภรณ์ ประตูแก้ว
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๑๓๙ นางสาว ศิลาพร แถมจําเริญ

๑๔๐ นางสาว สายธาร ดารา

๑๔๑ นางสาว สุทัตตา เทพวีระ

๑๔๒ นางสาว สุวิมล บุญถึง

๑๔๓ นางสาว หฤทัย พรมโชติ

๑๔๔ นางสาว อนันท์ญา สิทธิศักด์ิ

๑๔๕ นางสาว อัมพาวัน แสนทวีสุท

๑๔๖ นางสาว นริศรา ณ  ลําปาง

๑๔๗ นางสาว พรธิชา ศิรินัย

๑๔๘ นางสาว ศุภรัตน์ ขจรวีรพนัธ์

๑๔๙ นางสาว ศิริวรรณ จันทร์แก้ว

๑๕๐ นางสาว พรนิภา บุญทันเรือง
















