
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ACC บัญชีพี่สอนน้องทำรายรับ – รายจ่าย สายอาชีวศึกษา 

ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพริเคชั่น Zoom (กิจกรรมด้านทักษะวิชาการฯ) 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

นักศึกษา มทร. 

ลำดับ
ที ่

รหัสประจำตัว
นักศึกษา 

ชื่อ - สกุล ชั้นปีที่ หลักสูตร หมายเหตุ 

1 664408100008 นางสาวธนัญญา   เหล่ชาย  ชั้นปีที่ 1 4ปี  
2 664408100003 นางสาววิภาดา  มลิพันธุ์  ชั้นปีที่ 1 4ปี  
3 664408100002 นางสาววรนุช  เลี่ยนยงค ์ ชั้นปีที่ 1 4ปี  
4 664408100004 นางสาวหนึ่งฤทัย  เจริญคำ ชั้นปีที่ 1 4ปี  
5 664408100010 นางสาวปรัญญา  มะกุล ชั้นปีที่ 1 4ปี  
6 664408100001 นางสาวขวัญฤดี  รอดสีเสน ชั้นปีที่ 1 4ปี  
7 664408100009 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  จูห้อง ชั้นปีที่ 1 4ปี  
9 663408100001 นางสาว พิมพกานต์  บุญมา ชั้นปีที่ 2 4ปี  
10 663408100003 นางสาว นุชจิรา ขนานใต้ ชั้นปีที่ 2 4ปี  
11 663408100007 นางสาว ยาวารี ฮะปาน ชั้นปีที่ 2 4ปี  
12 663408100009 นางสาว กันยา อาดำ ชั้นปีที่ 2 4ปี  
13 663408100011 นางสาว รุจิรา หลงเอ ชั้นปีที่ 2 4ปี  
14 663408100013 นางสาว ชลันดา  ทวีตา ชั้นปีที่ 2 4ปี  
15 663408100014 นางสาว อัจฉราวรรณ ถนะวิทย์ ชั้นปีที่ 2 4ปี  
16 663408100017 นางสาว ประภานิช สรรพจักร ชั้นปีที่ 2 4ปี  
17 663408100019 นางสาว จิราพัชร สิงหการ ชั้นปีที่ 2 4ปี  
18 664208100036 นางสาวจีรวรรณ  หอมขจร ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
19 664208100042 นางสาวภารวี  หัสสาคร ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
20 664208100026 นายผดุงศักดิ์  พรหมช่วย ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
21 664208100005 นางสาวสุธาทิพย์  เส้งดำ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
22 664208100012 นางสาวจามรี  ลูกอ้น ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
23 664208100001 นายนิธิภัทร  อ่องนาวา ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
24 664208100034 นางสาวชลลดา  ยุทธการ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
25 664208100046 นางสาวปนัดดา  ดำแก้ว ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
26 664208100020 นางสาวกิตติรัตน์  กุลหลัง ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
27 664208100004 นางสาวสุจิตรา  สืบศึก ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  



28 664208100023 นางสาวแก้วกานดา  สมาจุน ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
29 664208100021 นางสาวสุนิสา  หลีหาด ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
30 664208100038 นางสาวเกตน์วรา  กูรอหมีน ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
31 664208100003 นางสาวสิริลักษณ์  นมัสการ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
32 664208100037 นางสาววนิดา  ดวงทับจันทร์ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
33 664208100045 นางสาวรัตนพร  พุ่มประเสริฐ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
34 664208100009 นางสาวศศธร  ทวิสุวรรณ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
35 664208100002 นางสาวมัสรินทร์  ทองคำ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
36 664208100027 นางสาวพศิกา  พงศ์ธิพันธ์ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
37 664208100010 นางสาวณัฏฐา  หนูเทพ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
38 664208100018 นางสาวกันตนา  บิลและ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
39 664208100008 นางสาวมณฑิตา  จักราช ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
40 664208100025 นางสาวจิตตวดี  ด้วงทอง ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
41 664208100006 นางสาวฮาหวา  จิระเสถียร ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
42 664208100030 นางสาวอรษา  เพชรสนั่น ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
43 664208100014 นางสาวไปรยา  บุญช่วยนาง ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
44 664208100028 นางสาวทรรศนีย์  ด้วงมาก ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
45 664208100031 นางสาวภัสสร  โรงเชิงไถ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
46 664208100040 นางสาววรมน  สร้างเหมาะ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
47 664208100041 นางสาวอารียา  สรรเสริญ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
48 664208100013 นางสาวอุฑารัตน์  นิลเส็น ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
49 664208100039 นางสาวบุษริน  ทรัพย์ส่ง ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  
50 664208100035 นางสาวสุธิดา  บุญไทย ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ACC บัญชีพี่สอนน้องทำรายรับ - รายจ่าย 

ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพริเคชั่น Zoom 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

นักศึกษาอาชีวะ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยาลัย หมายเหตุ 
1 นางสาวธวัลยา เสริมศิลป์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
2 นางสาว พิมพิศา เหมหา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
3 นางสาววณิชา บุตรหลี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
4 สุนิตา ฤกษ์สมุทร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
5 เกศรินทร์ หนูเงิน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
6 นส ณิชา พัฒนศิลป์ นักศึกษา วิทยาลัยกระบี่  
7 นาย ปรีชา จันทะชำนิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
9 นางสาวนราธิป ศรีสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กระบี่  
10 นส.สุพัตรา กรดเกิด นักศึกษา ว.เทคนิคกระบี่  
11 นส ณัชชา ทองรอด นักศึกษา เทคนิคพังงา  
12 น.ส ญาณี เอียดศรีชาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
13 นายกิตติชัย แย้มรัตน์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
14 นางสาว ศิวลี นิลสำราญ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
15 เพ่ิมโชค ส้าเหล่ราช นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
16 นางสาววทัญญุตา เก้ือคลัง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
17 นางสาวนรินทิพย์ จันทร์เจตนาดี  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
18 นางสาว อภิรดา เทศทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
19 นางสาวรุจิรา เกิดสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
20 มนชิดา ชูช่วง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
21 หฤทัย นมัสการ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
22 นางสาว นุธิตา รามมาก นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
23 น.ส.เสาวรส ดอกชะบา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
24 เกศรินทร์ หนูเงิน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
25 นางสาวศศิกานต์ ปิ่นประดับ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
26 เสาวลักษณ์ หนูเเดง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
27 ปัณฑารีย์ หัวแหลม นักศึกษา วิทยาลเทคนิคกระบี่  
28 นางสาวสุชัญญา โพธิกุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  



29 นางสาว กัลยาณี ชนะกุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
30 นางสาวสร้อยประดิษฐ์ มากเกตุ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
31 แพรวพรรณวดี วิเศษทรัพย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี  
32 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษโชค นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
33 นางสาวประภัสสร มณีชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
34 น.ส.กันทิยา เอียดฤทธิ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
35 นางสาวปรมี พิพัฒนเสน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
36 วรัชยา บางเเก้ว นักศึกษา วิทบันเทคนิคกระบี่  
37 รุจาภา เหล่าสกุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
38 นางสาว ดวงฤทัย เครื่องไทยสงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
39 นางสาวอาทิตยา เนตรพลอย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
40 ปาลิตา มาลาตี นักศึกษา เทคนิคกระบี่  
41 นส.กรกนก หนูเมือง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
42 นางสาวศศิกานต์ ปิ่นประดับ  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
43 กาญจนรัตน์ รักษารัตน์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
44 นางสาวณัฐฌานัน แก้วนาค นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
45 น.ส.นัจลาอ์ ฮะฮา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
46 กิตติมา ศักดิ์มาศ นักศึกษา วิทยาลัยอาขีวศึกษานครศรีธรรมราช  
47 นางสาวธวัลยา เสริมศิลป์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
48 นางสาวจิราภรณ์ ตอบผา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
49 นางสาวบาซีเราะ บนหลี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
50 นางสาวดวงฤดี พิมาน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
51 น.ส.กาญจนศิริ มายะการ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
52 นางสาวอารีรัตน์ ไขแสง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
53 นางสาว ดวงธิดา นุ่นไฝ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครษรีธรรมราช  
54 ชัญญานุช หัสภาค นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
55 นายธนรัตน์ สุไหลมาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
56 นางสาวประภาพร อุทยางกูร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
57 กิตติมา ศักดิ์มาศ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
58 นางสาวนันทนา สงสังข์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
59 น.ส.สวุรรณา หัสน ี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
60 นางสาวอามีนา มรรคาเขต นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  



61 นายอนุสรณ์ บุญทอย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
62 รินทร์ฤดี รักบุรี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
63 นางสาวศรุตา เต๊ะปูยู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
64 น.ส.สูไวบะห์ สามะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
65 อารียา อุรุกขะชาติ นักศึกษา เทคนิคสตูล  
66 อารียา บุตรโล้ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
67 นางสาว ธนภรณ์ สุวรรณอิน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
68 นางสาว ดวงธิดา นุ่นไฝ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
69 นางสาว ซาฟีนา พยายาม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
70 นางสาวสุนิสา เอียกพงษ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
71 นางสาว สุนิษา บวชชุม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
72 นางสาววณิชา บุตรหลี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
73 นางสาวจตุพร ทองรอด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
74 นางสาวสุนิตา เหมปันดัน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
75 ธนาพร เหมาะแหล่ นักศึกษา เทคนิคสตูล  
76 นางสาวอาริสา เหมนะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
77 วิชุดา เชื้อสง่า นักศึกษา วิทยาลเทคนิคกระบี่  
78 ณัฐธิดา ตั้นต้อง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
79 สลินดา แดงอิด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
80 เกสรา มาศภูมิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
81 ญาสิณี ราชภักดี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
82 นางสาวชนิภา สอนไตรแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
83 น.ส.ดวงฤทัย บัวแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
84 น.ส.ธนวรรณ อุสนุน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
85 นางสาวรอฮานา ยะฝา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
86 จุฑาทิพย์ ประสมกิจ นักศึกษา วิทลัยเทคนิคกระบี่  
87 นางสาว นัจมีย์ เตะปูยู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
88 นางสาวณัฐฌานัน แก้วนาค นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
89 คอดีย๊ะ เบ็ญกาเส็ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
90 นางสาวพิมนภัส บ้านนบ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
91 วรรณษา เจริญรูป นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
92 นางสาว วริศรา บุตรไกร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  



93 น.ส.วชิุดารัตน์ หาบยุโซั นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
94 นางสาวนุศรีย์ มากผล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
95 อรณิชา หลังยาหน่าย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
96 นางสาววระปุลาพร งามแสง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
97 น.ส.อัสมา ศรีสว่าง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
98 รัตนพงษ์ ชุมจันทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
99 นางสาวนิจสิรี กุลโสด นักศึกษา วิทลัยเทคนิคกระบี่  
100 นางสาวสุฟาน่า กอราบันหลง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
101 นางสาวซอฟียะห์ ดำพิลา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
102 นิจวิภา กุลโสด นักศึกษา วิทลัยเทคนิคกระบี่  
103 น.ส. วนิดตา เส็มหมาด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
104 เวณิกา สมใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
105 ศรัณยา แก้วพุฒ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
106 นางสาวศรัณยา แก้วพุฒ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
107 นางสาวนฤมล ณัสดุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  
108 นันทัชพร ช่างแกหรา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ACC บัญชีพี่สอนน้องทำรายรับ - รายจ่าย 

ผ่านทางระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ACC บัญชีพี่สอนน้องทำรายรับ – รายจ่าย สายสามัญศึกษา 

 ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

      นักเรียนสามัญ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1.  นางสาวภาวัชญา เมฆหมอก โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
2.  นางสาวอรวรรณ เจ้ยชูผล โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
3.  นางสาวสุวิชาดา อ่อนสนิท โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
4.  นางสาวณัฏฐ์นรี หลงละเลิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
5.  นางสาวฐิตาภรณ์ เลี่ยนยงค์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
6.  นางสาวณัฐวดี เภอสม โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
7.  นางสาวศิรินทร์ขวัญ แสนบุญศิริ  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
8.  นางสาวสิรินทรา ชัยวิเศษ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
9.  นางสาวกรรภิรมย์ กลิ้งกลอง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
10.  นางสาวพินทุศร ไชยพงษ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
11.  นางสาวกมลวรรณ บุตรครุธ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
12.  นางสาวฑิฆัมพร จิตรา โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
13.  นางสาวสุรีรัตน์ ศรีคง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
14.  นางสาวอทิตย์ติยา ช่วยชะนะ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
15.  นางสาวปวรรัตน์ ชูยัง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
16.  นางสาวธัญวลัย ทองย้อย โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
17.  นางสาวณัฐนรี สิทธิชัย โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
18.  นางสาวศตพร อ่ิมดวง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
19.  นางสาวปิยาพัชร คงรอด โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
20.  นายภูริภัทร ทองใบ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
21.  นายอมรเทพ หนูเมือง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
22.  นายณัฐชนน ปานแก้ว โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  
23.  นายทศกร จันทร์สุขศรี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
24.  นายนิติชัย สุขศรีเพ็ง โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
25.  นายยุทธพิศักดิ์ บุญเกื้อ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
26.  นายพัสกร ทองรอด โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
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ผ่านทางระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ACC บัญชีพี่สอนน้องทำรายรับ – รายจ่าย สายสามัญศึกษา 

 ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
27.  นายก้องเดช นนทแก้ว โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
28.  นางสาวพิชชาพร วงศาสตร์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
29.  นางสาวนิภาวรรณ สิทธิโยธา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
30.  นางสาววรรณิสา เกลือมีผล โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
31.  นางสาวพัชรพร ทองคำ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
32.  นางสาวจิรนันท์ น้อยหนู โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
33.  นางสาวจอมขวัญ อินคง โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
34.  นางสาวชมพูนุช กี่สุ้น โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
35.  นางสาวจอมขวัญ อินคง โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
36.  นางสาวนฐนนฑ ขุนทอง  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
37.  นางสาว วรรณิสา เกลือมีผล โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
38.  นางสาวพัชรพร ทองคำ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
39.  นางสาวจิรนันท์ น้อยหนู  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
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 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

 

อาจารย์ท่ีเข้าร่วม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 ดร.ศิววงศ์  เพชรจุล ที่ปรึกษาชมรม  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  บัวทองเรือง ที่ปรึกษาชมรม  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี  

 


