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ล าดับที่

๑ นางสาว กชธนพร สร่างสกลุ
๒ นางสาว กมลวรรณ เทาขนุทด
๓ นางสาว กมลวรรณ บุญถนอม
๔ นาวสาว กวิสรา อินทร์โสภา
๕ นางสาว กญัญว์รา ประชุมกิจ
๖ นางสาว กญัญา อ่วมเอ่ียม
๗ นางสาว จารุวรรณ วงษสุ์นทร
๘ นางสาว จารุวรรณ สงวนทรัพย์
๙ นางสาว จิราพร ปุ้ ยนอก
๑๐ นางสาว จิราภา ศรีสุวฒัน์
๑๑ นางสาว เจนจิรา สิริชยั
๑๒ นางสาว เจริญศรี อินทร์ าพนัธุ์
๑๓ นางสาว ชนิดา งามเลิศ
๑๔ นางสาว ชลธิชา สนธิ
๑๕ นางสาว ชลธิชา แกว้บุตรดี
๑๖ นางสาว ชลธิชา ท านา
๑๗ นางสาว ชลิตา มีเหลือ
๑๘ นางสาว ชินินธร สงวนสุข
๑๙ นางสาว ณัฏฐนนัท์ พนัธุ์แน่น
๒๐ นางสาว ณัฐชา วงษถ์าวร
๒๑ นางสาว ณัฐธิดา สวสัดี
๒๒ นางสาว ณัฐมล พงษศ์รี
๒๓ นางสาว ณัฐริกา บ ารุงชยั
๒๔ นางสาว ณิชาพฒัน์ อ  าไพกรองกาญจน์

ชือ่ - สกุล

                    หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที ่12 - 14  ธันวาคม  2561
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๒๕ นางสาว ตะวนั พรมรอด
๒๖ นางสาว ทดัดาว เลิศลภ
๒๗ นางสาว ธนวรรณ ครองตะเคียน
๒๘ นาย นนทร จนัโอ
๒๙ นางสาว นฤมล จงนอก
๓๐ นางสาว นนัทนชั วานิชกลาง
๓๑ นางสาว นารีรัตน์ นวลนุช
๓๒ นางสาว บณัฑิตา ขาววิเศษ
๓๓ นางสาว บุญชรัสม์ิ ประเทืองสุข
๓๔ นางสาว เบญจมาศ หล่ิมบางอิฐ
๓๕ นางสาว ปณิตา ป่ินปล้ืมจิตต์
๓๖ นางสาว ประณิศา เพง็แดง
๓๗ นางสาว ปวรัช ปลอดภยั
๓๘ นางสาว ปัทมา เรืองเดช

๓๙ นางสาว ปิยะกมล ก่ิงมะลิ

๔๐ นางสาว พนิดา เหรียญทอง

๔๑ นางสาว พรณภา ภู่ด ารงค์

๔๒ นางสาว พรทิพย์ จนัทร์ศรี

๔๓ นางสาว พรรณทิพย์ ดวงมณีย์

๔๔ นางสาว พลอยวรินทร์ แท่นงาม

๔๕ นางสาว พชัรา ฤทธ์ิเจริญ
๔๖ นางสาว พิมพใ์จ นาคใหม่

๔๗ นาย พีรพล เทศโล

๔๘ นางสาว มณีรัตน์ สงัขท์อง
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๔๙ นางสาว มณีรัตน์ ม่วงเถ่ือน

๕๐ นางสาว เมทินี อนุสนธ์ิ

๕๑ นางสาว เมธาสินี แกว้พลายงาม
๕๒ นางสาว ระพีพรรณ ส าราญ

๕๓ นางสาว รักษณาลี ค  านวรพร
๕๔ นางสาว ลลิตา เพราะกลุ
๕๕ นางสาว วรพร ป่ินศิลปชยั

๕๖ นางสาว วศินี จนัทร์บ ารุง

๕๗ นางสาว วนัทนีย์ กดุฉ ่า
๕๘ นางสาว วิลยัพร กระออมแกว้

๕๙ นางสาว ศรัณยา สุกล าใย
๖๐ นางสาว ศศิธร ทองทบั
๖๑ นางสาว ศิริพร ค าพิรัง

๖๒ นางสาว ศิริพกัตร์ ตรีจกัร์

๖๓ นางสาว ศิริลกัษณ์ ฉิมบรรเทิง
๖๔ นางสาว สุทธิดา ยนืยาว

๖๕ นางสาว สุนิตา หศัดวง
๖๖ นางสาว สุพตัรา บุญธรรม
๖๗ นางสาว สุภทัชา สิทธิเวช

๖๘ นางสาว สุภาวดี พนัธุจินะ

๖๙ นางสาว อนนัญา ทองพุม่
๗๐ นางสาว อนนัทิพย์ ศรีโสภณ

๗๑ นาย อภิวฒัน์ ปานบุญ
๗๒ นางสาว อมรรัตน์ เรือนจนัทร์
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๗๓ นางสาว อาทิตญา จุลกนัย์

๗๔ นางสาว อาทิตยา เถ่ือนไพรวลัย์










