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ล าดับที่

๑ นางสาว กนกกาญจน์ ปรีดีวงษ์
๒ นางสาว กนกพร แสงศรีเรือง
๓ นางสาว กนิษฐา ทนโนนแดง
๔ นางสาว กมลทิพย์ สร้อยจนัดา
๕ นางสาว กมลมาศ หลา้ศกัด์ิ
๖ นาย กฤษฎา มาลา
๗ นาย กฤษฎา ค าแกว้
๘ นางสาว กาญจนา พลซา
๙ นางสาว กานดา เวชสูงเนิน
๑๐ นางสาว กสุุมา แกว้หา
๑๑ นางสาว เกษสรา อินทร์หงษ์
๑๒ นางสาว จนัทร์จิรา หม่ืนทุม
๑๓ นาย จารณ โคตรโนนกอก
๑๔ นางสาว จิตติยา ลุนวงษ์
๑๕ นางสาว จิตรลดา ผิวฝาด
๑๖ นางสาว จิราพร นนัตะริ
๑๗ นางสาว จิราพร หอมภกัดี
๑๘ นางสาว จิราภรณ์ หม่ืนรัตน์
๑๙ นางสาว ฉตัรมณี สุวรรณสนธ์ิ
๒๐ นางสาว ฉตัรวิมล อินทะผิว
๒๑ นางสาว ชณิกา ไชยคีนี
๒๒ นางสาว ชนิตา แซ่เอียะ
๒๓ นางสาว ชนิสรา สีหาบุญมา
๒๔ นางสาว ชรินยา ไชยชนะ

ชือ่ - สกุล

                    หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย

ระหว่างวันที ่24 - 26 มกราคม 2562
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๒๕ นางสาว ชลดา สุขราช
๒๖ นางสาว ชลธิชา ฉิมลี
๒๗ นางสาว ชลิดา ไชยพิเนตร
๒๘ นาย ชวนากร สุรันนา
๒๙ นางสาว ชาลิสา กนัแสน
๓๐ นาย ชินวฒิุ กระพนัเขียว
๓๑ นางสาว ณัชชา สิงทิศ
๓๒ นางสาว ณัชชา พนัจนัทร์
๓๓ นางสาว ณัฐชยา จนัทะนาม
๓๔ นางสาว ณัฐวดี กองศรี
๓๕ นางสาว ณัฐวดี แน่นอุดร
๓๖ นางสาว ณัฐสินี บง้พิมพ์
๓๗ นางสาว ดวงจนัทร์ จนัเอก
๓๘ นางสาว ดาราวรรณ พทุธมาตย์

๓๙ นาย ทนงศกัด์ิ โสหา

๔๐ นางสาว ธมลวรรณ ยนืวงค์

๔๑ นางสาว ธนัยธร สอนพรหม

๔๒ นางสาว ธิดารัตน์ จนัทร์บุตรศรี

๔๓ นางสาว นงลกัษณ์ เพง็เมือง

๔๔ นางสาว นภสัชญา ยศปัญญา

๔๕ นางสาว นภาภรณ์ หอมขจร
๔๖ นางสาว นรัชชญา ปัสสาเวียง

๔๗ นางสาว นริสา แก่งจ าปา

๔๘ นางสาว นวตัมน จนัทะภา
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๔๙ นางสาว นฐัลิกา แกว้บุดดี

๕๐ นางสาว นทัทิพร เมืองดี

๕๑ นางสาว นทัธมน จุตตะโน
๕๒ นางสาว นทัธริกา แกว้วงษา

๕๓ นางสาว นาตยา กาษาวจัน์
๕๔ นางสาว นิรชา จ าปาสิม
๕๕ นางสาว นิอร ทิพยม์ณี

๕๖ นางสาว นุชนาฏ นครขวาง

๕๗ นาย บณัฑิต ขะพินิจ
๕๘ นางสาว ปนดัดา หสัดี

๕๙ นาย ปราโมทย์ สารมะโน
๖๐ นางสาว ปาริฉตัร วฒันราช
๖๑ นางสาว ปาริชาติ ภูผามานงั

๖๒ นางสาว ป่ินกมล โปร่งจิต

๖๓ นางสาว พชัรี สารมะโน
๖๔ นางสาว พิมประภา ศรีแรด

๖๕ นางสาว พิมพพิ์ศา ศรีมหาพรม
๖๖ นางสาว ภทัราภรณ์ งามเช้ือ
๖๗ นางสาว ภาวนา ศิริมณี

๖๘ นางสาว มุขรินทร์ อินทร์ชยัศรี

๖๙ นางสาว ยพุารัตน์ รอดสมบุญ
๗๐ นางสาว ยลุดา จนัทะนา

๗๑ นางสาว รัชดา บงแกว้
๗๒ นางสาว รัตนาวดี ปราบพาลา
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๗๓ นางสาว รุ่งนภา หาญกดุเลาะ

๗๔ นางสาว วชิรา อรัญวาส

๗๕ นางสาว วนิดา แพงมาต
๗๖ นางสาว วรรณนิภา ตะนาขาน

๗๗ นางสาว วนัวิสาข์ ทุมวงษ์
๗๘ นางสาว วลัภา ศรีแกว้
๗๙ นาย วารินทร์ ค  านาน

๘๐ นางสาว วาสนา แป้นทอง

๘๑ นางสาว วิภารัตน์ นนยะโส
๘๒ นางสาว วิไลพร หลา้ทุม

๘๓ นางสาว เวณิกา คมกลา้
๘๔ นางสาว ศรัญญา จนัทะจร
๘๕ นางสาว ศรัณยา วงศล์า

๘๖ นางสาว ศศิยาภรณ์ เพชรรังษี

๘๗ นางสาว สมหญิง แสนโคตร
๘๘ นางสาว สรวงสุดา จกัสาร

๘๙ นาย สิทธิพงษ์ แกว้ยาศรี
๙๐ นางสาว สุกญัญา ปลดัศรี
๙๑ นางสาว สุกานดา กล่ินชิด

๙๒ นางสาว สุทธิดา นาวงศรี

๙๓ นางสาว สุนตัรา ครุธฉ ่า
๙๔ นางสาว สุพรรณณี วงัคีรี

๙๕ นางสาว สุพรรษา พงสะพงั
๙๖ นางสาว สุพตัรา โคตรศิริ
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๙๗ นางสาว สุพตัรา ชาติไทย

๙๘ นางสาว สุพตัรา เสาร์สมบูรณ์

๙๙ นางสาว สุภทัตรา อ่อนโกก้
๑๐๐ นางสาว สุมิตรา มิตรภาพ

๑๐๑ นางสาว สุรดา ปาจรียานนท์
๑๐๒ นางสาว สุวรักษ์ ทองป้ัน
๑๐๓ นางสาว เสาวณีย์ สิงห์ค  ากลุ

๑๐๔ นางสาว อนญัญา แนววิเศษ

๑๐๕ นางสาว อนิศร บุตรเต
๑๐๖ นางสาว อมิกา กปัโก

๑๐๗ นางสาว อมิตรา นครศรี
๑๐๘ นางสาว อรปรียา สีเพง็
๑๐๙ นางสาว อรวีย์ ทุมศรี

๑๑๐ นางสาว อรอนงค์ จนัทนาม

๑๑๑ นาย อรินดา ศรีสุรักษ์

๑๑๒ นางสาว อริษา เสริฐผม

๑๑๓ นางสาว องัศญุาดา พนัธ์โยศรี
๑๑๔ นางสาว อญัชลีพร ขนุท านาย

๑๑๕ นางสาว อาทิติยา สอนพรม
๑๑๖ นางสาว อารียา โกกวิลยั
๑๑๗ นางสาว อุษา สอนเวียง












