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๑ นางสาว อารียา สีเวียงสาย

๒ นางสาว พัชรีพร เก่งกว่าสิงห์

๓ นางสาว สุมิตรา ปัสสาเวียง

๔ นางสาว ทรรศน์พร อร่ามศรี

๕ นางสาว สายสุณีย์ มาสุ่ม

๖ นาย สมพล ภักมี

๗ นาย ศุภิชัย มีศรีแก้ว

๘ นางสาว อาภาภร แสนบุตร

๙ นางสาว เบ็ญจมาศ บุญรักษา

๑๐ นางสาว ยุพิน กองลาแซ

๑๑ นางสาว บุษบา ชินโชติ

๑๒ นางสาว นภาโชค ศรีบุญเรือง

๑๓ นางสาว อัญธิกา ตันปาน

๑๔ นางสาว พรรณทิภา พรหมรักษา

๑๕ นางสาว ศรินาภา ศรีบุรินทร์

๑๖ นางสาว อภิรดี นุชนิล

๑๗ นางสาว สรนันท์ มหาวอ

๑๘ นางสาว กรกาญจน์ ศรีหาเบ้า

๑๙ นางสาว กุลธิดา สิงห์ศรี

๒๐ นางสาว ช่อผกา หาระคุณโน

๒๑ นางสาว ธิดา กันหาไชย

๒๒ นางสาว นิตยา ฤทธิศักด์ิ

๒๓ นางสาว ปิยะดา ปุย๋ภูงา
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๒๔ นางสาว พีรญา วีระคุณ

๒๕ นางสาว ยุพา กองลาแซ

๒๖ นาย วัชระ ไชยโสดา

๒๗ นางสาว ศศิธร ศรีบุรินทร์

๒๘ นางสาว สรัญญา เหมหงษ์

๒๙ นางสาว กรรณิกา คงคา

๓๐ นางสาว ขนิษฐา ราชโยธา

๓๑ นางสาว ชุติกานต์ ภูผิวผา

๓๒ นางสาว เบญจมาศ สุวรรณพิมพ์

๓๓ นางสาว มยุรา ธนะสูตร

๓๔ นางสาว ยุภาพร แสงจันทร์

๓๕ นางสาว สุพิชญา สุพรมอินทร์

๓๖ นางสาว สุภาพร สอนพรหม

๓๗ นางสาว อุไรวรรณ กุญชนะรงค์

๓๘ นางสาว ยุพิน อินหล่ม

๓๙ นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วสุวรรณ์

๔๐ นางสาว ภนิดา สิมมาแก้ว

๔๑ นางสาว นิตยา จันทมงคล

๔๒ นาวสาว วารุณี วังคีรี

๔๓ นางสาว รัศมีจันทร์ จ าปาศิริ

๔๔ นาย พนม ร่วมสุภาพ

๔๕ นางสาว อลิษา โพธิจารย์

๔๖ นางสาว วีระยา เนตรแสงศรี
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๔๗ นางสาว สุพรรษา จันทะชา

๔๘ นางสาว สุภาพร จงจิตร

๔๙ นางสาว จิตรปราณี แก้วกาหลง

๕๐ นางสาว ลักขณา เพียเสนา

๕๑ นางสาว กิตติยาภรณ์ พันสนิท

๕๒ นางสาว สาวิกา สร้อยจันดา

๕๓ นางสาว รัตนากร บุตตตะทา

๕๔ นางสาว เมฤทัย มีชัยมาตร

๕๕ นางสาว มณฑิตา ค าขวา

๕๖ นางสาว ชนิดา สีขาว

๕๗ นางสาว กนกวรรณ เกตกรม

๕๘ นางสาว กรรณิการ์ ใจทิพย์

๕๙ นางสาว กรรณิการ์ พานิพัฒน์

๖๐ นางสาว กฤติยาภรณ์ ไกรษรวงษ์

๖๑ นางสาว กัญญารัตน์ จ าปานิล

๖๒ นางสาว กันตนา น้อยตา

๖๓ นางสาว ขนิษฐา เฮืองบุญศรี

๖๔ นางสาว จริญญา ทีบ่้านบ่อ

๖๕ นางสาว จ าลองลักษ์ พันสนิท

๖๖ นางสาว จิรวรรณ ภูแลนภู่

๖๗ นางสาว จิราพร สารมโน

๖๘ นางสาว จีระภา  นงทิพย์

๖๙ นางสาว จุฑารัตน์ นวลจันทร์
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๗๐ นางสาว เจนจิรา บุญป้อง

๗๑ นางสาว ชฎาพร บุญพรหม

๗๒ นางสาว ชัญญา แสนใจวุฒิ

๗๓ นางสาว ดารากรณ์ ไชยคีนี

๗๔ นางสาว ทิพย์วานี  พรมดี

๗๕ นางสาว ธิดารัตน์ มีบุญ

๗๖ นางสาว ธิติพันธ์ มะสีพันธุ์

๗๗ นางสาว นิจฉรา  สอนสุภาพ

๗๘ นางสาว นุจรีย์ กลยณีย์

๗๙ นางสาว ปลายมาศ นิกรสุข

๘๐ นางสาว ปวีอร เพียค า

๘๑ นางสาว ปิยาภรณ์ บุญรอด

๘๒ นางสาว ผุสดี มูลศรี

๘๓ นางสาว พรรณวิภา หงษ์สง่า

๘๔ นางสาว รพีพรรณ ธนะสูตร

๘๕ นางสาว ราณี แก้วน้อย

๘๖ นางสาว ลักขณา บุตนัย

๘๗ นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญหลาย

๘๘ นางสาว วนิดา สิงมณี

๘๙ นางสาว วรรณวิภา ศรีชมภู

๙๐ นางสาว วรัญญา  ชัยชะนะ

๙๑ นางสาว วราภรณ์ เสนานุช

๙๒ นางสาว ศยามล มุงคุณ



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่10 - 12 มนีาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 102 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๙๓ นางสาว ศศิธร สุจิมงคล

๙๔ นางสาว สุกัญญา ขุ่ยจิ้ม

๙๕ นางสาว สุพัตรา  ยี่ล า

๙๖ นางสาว สุดาพร พวงมีสี

๙๗ นางสาว สุรีรัตน์  อาจแก้ว

๙๘ นางสาว สุวนันท์ วันทัน

๙๙ นางสาว โสภิดา ทุมก่ า

๑๐๐ นางสาว เหมียวดี จูมพันธ์

๑๐๑ นางสาว อรอนงค์ อินเทพมงคล

๑๐๒ นางสาว ภารดี เสตรา


