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ล าดบัที่

๑ นางสาว ศิรนุช ประเสริฐ
๒ นางสาว ดวงหทยั บงัพิมาย
๓ นางสาว กาญจนา พิมพท์รายมูล
๔ นางสาว อารยา ตาก่ิมนอก
๕ นางสาว ธิติสุดา แสงมาลา
๖ นางสาว วรารัตน์ โตทองหลาง
๗ นางสาว สุจิตรา แกว้ตะคุ
๘ นาย ปริญญา ไทยกลาง
๙ นางสาว จอมขวญั จนัทรขนุ
๑๐ นางสาว ศิริลกัษณ์ เลิศศิริ
๑๑ นางสาว ฉตัรกมล เถวสูงเนิน
๑๒ นางสาว ธีราพร ใหม่คามิ
๑๓ นางสาว ชนากานต์ เกศนคเรศ
๑๔ นางสาว วิชชุดา กล่ินจนัทร์
๑๕ นางสาว พนิดา นาดี
๑๖ นางสาว จารุวรรณ์ ถวิลนอก
๑๗ นางสาว เจนจิรา สุมา
๑๘ นางสาว พรไพลิน ค าลอ้ม
๑๙ นางสาว ชเนตตี สุขรัตน์
๒๐ นางสาว กรชนก คล่องขยนั
๒๑ นางสาว ภทัทิยา จอดนอก
๒๒ นางสาว นริษรา ถานอก
๒๓ นางสาว ขนิฐา คุณมี
๒๔ นางสาว สุชาดา สุขละมูล

ชื่อ - สกุล

หลักสูตร "สรา้งนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มนีาคม  2561
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๒๕ นางสาว สุธาวลัย์ ใยเมือง
๒๖ นางสาว กญัญา กลา้กะโทก
๒๗ นางสาว สุภรักษ์ ปราณีตพลกรัง
๒๘ นางสาว ปวีณา โตน ้า
๒๙ นางสาว คุณัญญา กาตีวงค์
๓๐ นางสาว ณัฐสุดา สุระเกตุ
๓๑ นางสาว พรนภา เจริญผล
๓๒ นาย ชยตุ มโหธร
๓๓ นางสาว ปรภทัร เช้ือพหล
๓๔ นางสาว วิไลพร โอตจงัหรีด
๓๕ นางสาว นทัธมน ยทุธกลาง
๓๖ นางสาว อรยา ยศรุ่งเรือง
๓๗ นางสาว ลกัษิณาวรีย์ ตรีศกัด์ิ
๓๘ นางสาว ขจีวรรณ ศรฤทธ์

๓๙ นางสาว ศศิธร แพง่นคร

๔๐ นางสาว พรสุดา กอ้นครบรีุ

๔๑ นางสาว สุปราณี ประสพมิตร

๔๒ นางสาว กฤษฎี ส่งศกัด์ิเสรี

๔๓ นางสาว อารีรัตน์ ใจไหม

๔๔ นางสาว ปติญา นาคม่วง

๔๕ นางสาว ศิริวรรณ หนนักระโทก
๔๖ นางสาว กฤติยาภรณ์ มลชะอุ่ม

๔๗ นางสาว ณัฐริกา เขพนัดุง

๔๘ นางสาว จิราภรณ์ คีมกลางดอน
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๔๙ นางสาว ดวงกมล  โสภาพ

๕๐ นางสาว พทุธิตา  บญุมาก

๕๑ นางสาว อรวี  เทาดี
๕๒ นางสาว เพญ็นภา  กลีบพดุซา

๕๓ นางสาว มินตรา สมจิตร
๕๔ นางสาว น ้าทิพย ์ ดุมครบรีุ
๕๕ นางสาว สุรัตนา  เลา้สูงเนิน

๕๖ นางสาว วรัญญา  แก่นไธสง

๕๗ นางสาว อรนิสา  พระพาตะนนัท์

๕๘ นางสาว หยาดพิรุณ จนัทีนอก
๕๙ นางสาว นชัชากาญจน ์ เฟ่ืองทอง

๖๐ นางสาว นภิสา เกษนอก

๖๑ นางสาว ยภุา             แกว้ยงกฏ

๖๒ นางสาว อมัพร           ชอบการ
๖๓ นางสาว มาริษา          ไข่กระโทก

๖๔ นางสาว กาญจนาพร    สอนนอก

๖๕ นางสาว เบญจวรรณ    แซ่โคว้

๖๖ นางสาว ณภทัรพร     ภีมวศัสกุลวงศ์

๖๗ นางสาว สมินญา        โคตรเสน

๖๘ นางสาว พรฉวี         คุณพรม

๖๙ นางสาว สุจิตรา         ไกรกลางดอน

๗๐ นางสาว มุฑิตา          สนขนุทด

๗๑ นางสาว ทวินนัท ์     โลจรัส

๗๒ นางสาว นฤมล         ทองมาก
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๗๓ นางสาว ปิตฏิญา       รุ่งเป้า

๗๔ นางสาว จิราวดี         วงแวว

๗๕ นางสาว วชัรีพร         กลัง่กลาง

๗๖ นางสาว นุชนลิน      ญวนแม

๗๗ นางสาว ปัทมาพร      โพธ์ินอก

๗๘ นางสาว พรอนงค ์      ภูเตา้ทอง

๗๙ นางสาว อนาวิลา       เสริงก าปัง

๘๐ นางสาว นพสร           พงศธ์รสาธร

๘๑ นางสาว ศิรินนันท ์     พานใหม่

๘๒ นางสาว อรอุมา          กระพ้ีนอก

๘๓ นางสาว นุสบา          ฦาชา

๘๔ นางสาว สุพตัรา        ขบวนฉลาด

๘๕ นางสาว นีรนุช           แกว้จนัทร์ทึก

๘๖ นางสาว อาฑิตยา          คลงัเงิน

๘๗ นางสาว สุวนนัท ์ พทุธรักษ์

๘๘ นางสาว สุภาวิไล เช้ือบณัฑิต

๘๙ นางสาว วนัวิสาข์ หวายสนัเทียะ

๙๐ นางสาว  ศิริวรรณ คลา้ยเจก๊

๙๑ นางสาว ธมลชนก สีดาค า

๙๒ นางสาว พชัรี พาลี

๙๓ นางสาว เกวลิน ปอยสูงเนิน

๙๔ นางสาว  สิริธิดา รอบคอบพรมราช

๙๕ นางสาว ศิริรัตน์ พวงยอ้ย

๙๖ นางสาว  ปัทมาวดี ชยับ ารุง
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๙๗ น.ส. พรธิดา แหบสูงเนิน

๙๘ นางสาว  ศศิธร วงษวิ์ชยั

๙๙ นางสาว  ศิริลกัษณ์ เทพวงศ์

๑๐๐ นางสาว  กนกวรรณ เหิมขนุทด

๑๐๑ นางสาว วิภาพร คูณเมือง

๑๐๒ นางสาว บษุบา แสนรัมย์

๑๐๓ นางสาว  ชลธิชา บวัศรี

๑๐๔ นางสาว อลิษา ขวญัมงคลขจร

๑๐๕ นางสาว อาภาศิริ ศรีองัคชาติ

๑๐๖ นางสาว โสรญา เก้ียวสนัเทียะ

๑๐๗ นางสาว จินตศ์ุจี สิงห์จานุสงค์

๑๐๘ นาย วรพล ปรานกระโทก

๑๐๙ นางสาว นิพทัธา โชคบณัฑิต

๑๑๐ นางสาว กชกร ทิพยรั์กษ์

๑๑๑ นางสาว อรอนงค์ แถนชยัภูมิ

๑๑๒ นางสาว แพรววนิต ข ามะลงัข์

๑๑๓ นางสาว เบญจวรรณ ทองไทย

๑๑๔ นางสาว  จิราพร แสงวิชยั

๑๑๕ นางสาว  ศุภรัตน์ เผยกลาง

๑๑๖ นางสาว ปนดัดา ปัญญาเหลือ

๑๑๗ นางสาว ณัฐณิชา วงษป์ระทมุ

๑๑๘ นางสาว  ภณัฑิรา ค าจนัทึก

๑๑๙ นางสาว สุกญัญา ไดส้นัเทียะ

๑๒๐ นางสาว กรรณิการ์ ไกรจตุัรัส
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๑๒๑ นางสาว  สุนิสา หวงัเคียงกลาง

๑๒๒ นางสาว  สุริวิภา เขียนค าสี

๑๒๓ นางสาว จุฑามาศ อุดทอง

๑๒๔ นางสาว สุธิมา ปินะกาเส

๑๒๕ นาย ชยัณรงค ์ เสระส าโรง

๑๒๖ นางสาว ภณัฑิรา ศรีสุรักษ์

๑๒๗ นางสาว  ภทัรภรณ์ ปัตถานะ

๑๒๘ นางสาว ชุดาภา วารีเศวตสุวรรณ

๑๒๙ นางสาว ขนิษฐา คงแกว้พะเนา

๑๓๐ นางสาว บษุยา ไกรวงษ์

๑๓๑ นางสาว ศิวพร ผงสูงเนิน

๑๓๒ นางสาว สุวิชญา เยี่ยงอยา่ง
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