
          โครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน  113  ราย

                    ระหว่างวันท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2563

                    ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับท่ี

1 นาย กฤษฎากรณ์ วงศข์นั
2 นางสาว กานตด์ารัตน์ เลือดแดง
3 นางสาว เกวลิน แซ่ยา่ง
4 นางสาว เกษมณี สิงสุท า
5 นางสาว ขวญัชนก สาสิงห์
6 นางสาว คทัรียา ปาโน
7 นางสาว ค านอ้ง หอมใส
8 นาย จตุรวิทย์ อุตตโม
9 นางสาว จนัทภา เสน่ห์
10 นางสาว จนัทร์ศรี จิตพิสมยั
11 นางสาว จารุมาศ กล่ินชิด
12 นางสาว จิราพร เช้ือต่าย
13 นางสาว จุฑมาศ บวัค  า
14 นางสาว จุฑมาศ วามตา
15 นางสาว จุฑามณี ทนันิเทศ
16 นางสาว ชฎาธาร โมกสุวรรณ
17 นางสาว ชนาพร แกว้ทองประค า
18 นางสาว ชยาภรณ์ บรรจง
19 นางสาว ชรัญดา ไขปัญญา
20 นางสาว ชลิตา ผาสุข
21 นางสาว ชาลินี เตียวเจริญสิน
22 นางสาว ชุติกาญจน์ ปันติ
23 นางสาว ณัฐกมล อินณรงค์
24 นางสาว ณัฐฐินนัท์ สืบนุการณ์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตร
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25 นางสาว ณัฐวรรณ จนัทร์สา
26 นางสาว ณัฐสุดา เตชะศิริไพบูลย์
27 นางสาว ดวงเดือน ลุงยุน่
28 นาย ทศพล เสนงาม
29 นางสาว ทศัวียา วีระกลุ
30 นางสาว ทิชากร ธนะจกัร์
31 นาย ธนพจน์ แสงอาทิตย์
32 นางสาว ธนพร พลทวี
33 นางสาว ธญัญารัตน์ สมยอม
34 นาย ธีรภทัร เทียนขานุ
35 นาย นรนารท ใสพิมพ์
36 นางสาว นรีธาร ผลเพ่ิม
37 นางสาว นฤมล วงเวียน
38 นางสาว นทัธ์หฤทยั สอนสิทธ์ิ
39 นางสาว นนัทิดา ศรีโภคา
40 นางสาว นิตยา ฝ้ันเฝือ
41 นางสาว นิภาพร เอกเกิด
42 นางสาว นิสรีน วงษส์นัต์
43 นางสาว นุจรินทร์ ขจดัอวิญญู
44 นางสาว ประกายดาว แวน่นนัท์
45 นางสาว ประณิตา ชาวโพธ์ิ
46 นางสาว ประภสัสร อินสูนย์
47 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีวงษ์
48 นางสาว ปิญาวรรณ แกว้มา
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49 นางสาว ปิยณัฐ ราชบุรี
50 นางสาว ปุณยานุช เงินอยู่
51 นางสาว พรนารัตน์ ทิศเสถียร
52 นางสาว พลบัพลึง ชยัรักษว์ารี
53 นางสาว พชันีย์ โปทาดุก
54 นางสาว พชัราภา โนวฒัน์
55 นางสาว พชัรี จะวะนะ
56 นางสาว พณัณิตา ขวญัแกว้
57 นางสาว พทัธ์ธีรา สนม
58 นางสาว พิชาภคั กองนอก
59 นางสาว พิมลมาศ ธรรมเกษม
60 นางสาว พทุธิดา ยาวิชยั
61 นางสาว ภคัจิรา จุไร
62 นางสาว ภานรินทร์ คงเหมือน
63 นางสาว ภาวรินทร์ ต๊ิบมาโชค
64 นางสาว ภาวิดา ใจจริม
65 นางสาว มนฤดี ทอังเกิด
66 นางสาว มีนา พิมพาภรณ์
67 นางสาว รัชนีกร ลอยเท่ียง
68 นางสาว รุ่งทิวา มูลทุ่ง
69 นางสาว รุ่งนภา เพชราช
70 นางสาว ลกัษมณ กล่อมมิตร
71 นางสาว วชิรญาณ์ บวัแกส้เกิด
72 นางสาว วนชัพร มหานนัท์
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73 นางสาว วรรณพร รถทอง
74 นางสาว วราภรณ์ เปียงนอ้ย
75 นางสาว วลยัลกัษณ์ กนัทะตุย้
76 นางสาว วนัดา มานิตพนา
77 นางสาว วาทพร ผาสม
78 นางสาว วารุณี สืบสิงห์
79 นางสาว วิภาพร แกว้ก าแพง
80 นางสาว วิลาวลัย์ พลูเมธี
81 นางสาว วิสสุตา ผาเนตร
82 นาย ศตวรรษ ช่ืนเมือง
83 นางสาว ศรัณยา ตั้งธีระบณัฑิตกลุ
84 นางสาว ศศิกานต์ จ  าปีหอม
85 นางสาว ศิรประภา นภาโชติ
86 นางสาว ศิริญญา ยศนวล
87 นางสาว ศภุรัตน์ บุญเรือง
88 นางสาว สถิตยภ์รณ์ ฉิมกาญจนะ
89 นางสาว สาวิตรี คุณนะลา
90 นางสาว สิริรัตน์ ศรีวิเชียร
91 นางสาว สุชญัญา พงษโ์พธ์ิชยั
92 นางสาว สุตาภทัร สวา่งศรี
93 นางสาว สุพนิดา ศีตะจิตต์
94 นางสาว สุพตัรา นาเกลือ
95 นางสาว สุภสัร กิติบุตร
96 นางสาว สุภาพร สีเทา
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97 นาสาว สุภารัตน์ มาเยอะ
98 นางสาว สุมฌัฌา ชยัเมคา
99 นางสาว สุวรรณี ธรรมอมรศิริ
100 นางสาว แหวนวะลี วงคค์รองศกัด์ิ
101 นาย อดิศร บุญชู
102 นางสาว อทิตยา ป๋ันเต๋
103 นางสาว อทิตยา เขียวแสน
104 นาย อนุพงศ์ ปราณี
105 นางสาว อภิญญา ไกรวงัค์
106 นางสาว อรพรรณ มีมาก
107 นางสาว อรอนงค์ เหม่ถ่า
108 นาย อษัฎาวฒิุ ปันค า
109 นางสาว อาทิตยา โพธิสวสัด์ิ
110 นางสาว อินทิรา แลบุญมา
111 นาย เอกพงศ์ ไฝ่แจค้  ามูล
112 นางสาว เอ้ืออารี วิชยั
113 นางสาว ไอรดา จนัทร์อ่วม












