
               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

๑ นางสาว มลศิญา ธรรมวงษ์

๒ นางสาว จิราภรณ์ ประทนิ

๓ นางสาว ปลายธันวา ศรีพลเงิน

๔ นางสาว พิไลวรรณ สนวา

๕ นางสาว ลลินทพิย์ กลุานาม

๖ นางสาว แพรพลอย เพศกญุชร

๗ นางสาว กญัญารัตน์ จุงพันทา้ว

๘ นางสาว ภาสุนีย์ ทารถ

๙ นางสาว พนิดา ส ามะลี

๑๐ นางสาว สุกญัญา ศรีข า

๑๑ นางสาว นวลอนงค์ รัตนมงคล

๑๒ นางสาว สิรินยา สีดาพล

๑๓ นางสาว สุดารัตน์ บญุพุทธ

๑๔ นางสาว ปานชีวา ชมภพูื้น

๑๕ นางสาว อรพิม เหล่าหวายนอก

๑๖ นางสาว ศุภกานต์ ศิริโอด

๑๗ นางสาว จรรยา บวัพิมพ์

๑๘ นางสาว ศศิธร นาคทดั

๑๙ นางสาว สุภรัตน์ ดีแปน้

๒๐ นางสาว สุดารัตน์ ชาภา

๒๑ นางสาว พรวิภา วอแพง

๒๒ นางสาว สุดารันต์ วิเศษทมุ

๒๓ นางสาว ธนันทน์ภสั บดุดา

ระหว่างวันที ่8 - 10 กรกฎาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 82 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว จิราภรณ์ ส าราญวงษ์

๒๕ นางสาว วารุณี เสนบวั

๒๖ นางสาว สายธาร ปสูิงเนิน

๒๗ นาย นันธวัฒน์ พิลา

๒๘ นางสาว กนกวรรณ โคกสถาน

๒๙ นางสาว กฤติยา ทรงคะรักษ์

๓๐ นางสาว ศิริประภา จ าปี

๓๑ นางสาว ธีราพร ศรีจันทร์ทา้ว

๓๒ นางสาว วิลาวรรณ เมิกขว้าง

๓๓ นาย ภดิูนันท์ สันติวัชราณรักษ์

๓๔ นางสาว นิตยา โตสืบวงษ์

๓๕ นางสาว ศลิษา ธูปหอม

๓๖ นางสาว ดวงกมล ผ่านวงษ์

๓๗ นาย ธีรพงษ์ บญุมี

๓๘ นางสาว นาริน ธะนะศรี

๓๙ นางสาว ศิริลักษณ์ เซ็นกลาง

๔๐ นางสาว ทมิาภรณ์ เหลาหอม

๔๑ นางสาว สาวิตรี ค าธานี

๔๒ นางสาว กนกวรรณ จันพรหม

๔๓ นาย ศราวุฒิ เลียมไธสง

๔๔ นางสาว ชรินทร์ทพิย์ ค ามาพันธ์

๔๕ นางสาว ชมพูนุช ปะกเินทงั

๔๖ นางสาว ปฏมิากร ควรเมตตา
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๔๗ นางสาว สายใจ เมืองสนธิ์

๔๘ นาย ศิริวัฒน์ ไขลามเมา

๔๙ นางสาว ช่อผกา พรมวงษา

๕๐ นางสาว อภญิญา รักษาอยู่

๕๑ นางสาว ทพิภา ชัยพรมเขียว

๕๒ นาย ด ารงฤทธิ์ เหมือนหาญ

๕๓ นาย วันชัย เริงชัยภมูิ

๕๔ นางสาว รักษิณาญ์ พบวันดีตระกลุฒ์

๕๕ นางสาว บณุยานุช เทพวงศ์

๕๖ นางสาว มนัสวี เวียงทอง

๕๗ นางสาว อมีนา คงน้อย

๕๘ นางสาว ธันญากร ทดัไทย

๕๙ นางสาว นิศาชล แกว้ปญัญา

๖๐ นางสาว อภญิญา พิมพ์ส าราญ

๖๑ นางสาว สุจิตรา สาวิกนั

๖๒ นางสาว เมธาวี ปรีสิทธิ์

๖๓ นางสาว อนิทริาพร สุดตาสอน

๖๔ นางสาว ศิริรัตน์ สีเอี่ยม

๖๕ นาย วีรชาติ ค าประเสริฐ

๖๖ นางสาว พัชรี บอ่แกว้

๖๗ นางสาว สายสุดา เหลาแหลม

๖๘ นางสาว หทยัรัตน์ ช านาญ

๖๙ นาย กรวิทย์ ภคูรองแถว
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๗๐ นาย ถิรพล มากพูน

๗๑ นางสาว ปทัมาลักษณ์ เลขาโชค

๗๒ นางสาว กติติธร จันทะคุณ

๗๓ นางสาว เบญจลักษณ์ โฮงค าแกว้

๗๔ นางสาว จุฑาทพิย์ ฐานวิสัย

๗๕ นางสาว สุดดวงกมล บวัต๊ิก

๗๖ นางสาว กฤษณี ฤทธิส์ามารถ

๗๗ นางสาว สุองัษา บญุมี

๗๘ นางสาว สุนิสา สาสีรัตน์

๗๙ นาย ศิรวิชญ์ สร้างนา

๘๐ นางสาว วิลาสินี สิงขรแกว้

๘๑ นางสาว ศิริวิมล แซ่เตีย

๘๒ นางสาว อรญา ชาเคน










