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๑ นางสาว เบญจมาภรณ์ เหมพลชม

๒ นางสาว สุทธิดา นิจมานพ

๓ นางสาว ชฎาพร อุรัง

๔ นางสาว กนกอร เลวัน

๕ นางสาว รัชดาภรณ์ ชนะดิษฐ์

๖ นางสาว ร าสวย สร้อยสูงเนิน

๗ นางสาว สุมินตรา พรมนาถ

๘ นางสาว วรรณนิภา นกเถื่อน

๙ นางสาว กัญญาพัชร ดีปาน

๑๐ นางสาว ปานชนก ปรัญญา

๑๑ นางสาว ขวัญฤดี ทิอุทิศ

๑๒ นางสาว ชวิศา ค าอาษา

๑๓ MISS HAO THI LE

๑๔ MISS TRANG NGUYEN

๑๕ นางสาว พัชรินทร์ หลุมทอง

๑๖ นางสาว สุกัญญา สังฆคาม

๑๗ นางสาว ปทุมรัตน์ สาริโท

๑๘ นางสาว นภาลัย สุขนอก

๑๙ นางสาว ศศิธร ไชยสุระ

๒๐ นางสาว เหมวดี ชาวหนองแสง

๒๑ นางสาว ศิริจิตร์ ค าบัวโคตร

๒๒ นางสาว ขวัญชนก อินปากดี

๒๓ นางสาว วันวิสา ประจิมทิศ
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รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 65 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว พรนิภา เสนารัตน์

๒๕ นางสาว อรอุมา พรมเภา

๒๖ นางสาว กฤติยา สามานิตย์

๒๗ นางสาว ณัฐพร เชียงบุดดี

๒๘ นางสาว ณัฐสุดา ภูมี

๒๙ นางสาว นภาพร แก้วอุดมผล

๓๐ นางสาว กิติยา วารี

๓๑ นางสาว ปภัสรา พิลารัตน์

๓๒ นางสาว ศิญาภรณ์ ศักด์ิศรีวรรณ์

๓๓ นางสาว อริสา สีหาราช

๓๔ นางสาว สุจิตรา ปาลือสี

๓๕ นางสาว สุภารัตน์ สมอินอ้อย

๓๖ นางสาว สุพัตรา แสงสุวรรณ์

๓๗ นางสาว อารีรัตน์ มหาเสนา

๓๘ นางสาว วดารักษ์ พิทักษ์เทพ

๓๙ นางสาว อุษามณีย์ เขียนเสือ

๔๐ นางสาว ศิริพร ภูชุม

๔๑ นางสาว  วิจิตรา กาพย์กลอน 

๔๒ นางสาว ธัญลักษณ์  บูญชะเน

๔๓ นางสาว จินตนา  อรรคพิณ

๔๔ นางสาว ทิพย์สุดา  อุณาพรม

๔๕ นางสาว พรรณพร พรมดี

๔๖ นางสาว ศิริญญา  จันทร์โทวาท
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๔๗ นางสาว ทัศนีย์  โฉมเฉลา

๔๘ นางสาว ถนอมวรรณ  ศรีวงษา

๔๙ นางสาว มินตรา  ว่องไว

๕๐ นางสาว หัธญา  อุปเสน

๕๑ นางสาว มณีพันธ์ อุดมกัน

๕๒ นางสาว วิราพร  ค าอาษา

๕๓ นางสาว อาทิตยา  ทานาศิลป์

๕๔ นางสาว จีรนันท์  ทานาศิลป์

๕๕ นางสาว ดลยา  ค าพล

๕๖ นางสาว ทิพรัตน์  ด้วนนา

๕๗ นางสาว ธัญญวลัย ปัดแพง

๕๘ นางสาว กมลพรรณ ภูนาเพชร

๕๙ นาย ณรงค์ฤทธิ ์ นักบุญ

๖๐ นางสาว ชัชฎาภรณ์  นักบุญ

๖๑ นางสาว สุรีรัตน์  มานะเสน

๖๒ นางสาว สงกรานต์  สิงห์ค า

๖๓ นางสาว นิตยณ์รดี สุคม

๖๔ นาย ชูชัย ศรีสุธรรม

๖๕ นางสาว เกษศิรินทร์  ท่อนทอง


