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ล ำดับท่ี
1 นางสาว ปิยนันท์ โคตรมหา
2 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปัญญาภรณ์ แสงสว่าง
3 นางสาว มัชนก แถวอุทุม
4 นางสาว กานดา สิงห์สถิตย์
5 นางสาว จินตหรา คงสามหมอ
6 นางสาว สุดารัตน์ เวชเคน
7 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรีชมภู
8 นางสาว พิมลดา เกิดมงคล
9 นางสาว ธิดารัตน์ สีทัด
10 นางสาว ฐิติพร พิมสร
11 นางสาว ดาราพร ขันอาสา
12 นางสาว สุดาพร มีแม่นวิทย์
13 นางสาว ชลิตา เสนาเจริญ
14 นาย อนุชา แซ่โง้ว
15 นางสาว วิชชุดา ธรรมพลา
16 นางสาว อัญชลี รัตนมงคล
17 นางสาว ศิริลักษณ์ สมพงษ์
18 นางสาว สิริญญา ไชยแสง
19 นางสาว ฑราภรณ์ จันทร์สว่าง
20 นางสาว ดวงฤทัย แถวเพณี
21 นางสาว วิลาวรรณ ยินดี
22 นางสาว ธัญญสุดา สุพรมอินทร์
23 นางสาว นฤภรณ์ สอนอ่อน
24 นางสาว เบญจมาศ ป้านภูมิ

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย

ระหว่างวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2563

รายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 138 ราย

ช่ือ - สกุล
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25 นางสาว ณัฐธิดา บุญพา
26 นางสาว วรรณวิสา รัตนมงคล
27 นาย สุทธิราช พรหมแสนสุข
28 นาย นันธวัตร คลังกลาง
29 นางสาว วิภาดา บัวระภา
30 นาย จักรชัย นามพรหมมี
31 นางสาว ณัฐธิดา งามดี
32 นางสาว ปิยะดา นูสีหา
33 นางสาว ชลิตา แสงเทพ
34 นางสาว จิราพร บัวชน
35 นางสาว ดรุณี พลหนองหลวง
36 นางสาว สุภาภรณ์ ร่องจิก
37 นางสาว ประไพพัตร พลแพงขวา
38 นางสาว ทัศสินา อาจปาสา
39 นางสาว อรญา มานะดี
40 นางสาว จิราวรรณ นิใจ
41 นางสาว มาลัย แก้วเกษศรี
42 นางสาว อรุณี พลม่ัน
43 นางสาว รัชติกา ช่างเรือง
44 นางสาว ชลลดา เช้ืออุ่น
45 นางสาว ปลายวดี นามนุษย์ศรี
46 นางสาว โพธิญา อุทัยแสน
47 นางสาว กัญญารัตน์ อินพรม
48 นางสาว กาญจนา ช านาญ
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49 นางสาว สุภัสสรา สอนสุภาพ
50 นางสาว นุชจรี ชินนะ
51 นางสาว สุภาภรณ์ พิมคีรี
52 นางสาว ฉัตรฑริกา บุญมาทน
53 นางสาว เยาวลักษณ์ อุไทยแสง
54 นางสาว กรรณิการ์ วัฒนะ
55 นางสาว จิตรา พินโญ
56 นางสาว นริศรา มาตรังศรี
57 นางสาว สิริลักษณ์ นวลทอง
58 นางสาว สุจิตตรา สีหา
59 นางสาว ปิยะธิดา วิจิตรปัญญา
60 นางสาว เกตุมณีกาญจน์ ศรีเหลืองนอก
61 นางสาว นิษฐา เวียงเหล็ก
62 นางสาว ชนิกา มูลศรี
63 นางสาว นภาพร อาสาธง
64 นางสาว ชลิดา ไวชมภู
65 นางสาว ธณัทชา มาจันทร์
66 นางสาว ชนาพร พันธะไชย
67 นางสาว สุนิสา มีชัย
68 นางสาว มัลลิกา ชัชวาลย์
69 นางสาว จิตรกร วังค า
70 นางสาว พินนุภา แก้ววงษา
71 นางสาว กันยารัตน์ ตัญญาภักด์ิ
72 นางสาว หทัยชนก สอนจิตร์
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73 นาย วรายุทธ เย็นเพ็ชร์
74 นางสาว ตันหยง ศรีบุรินทร์
75 นางสาว โศรยา กุลวงษ์
76 นางสาว อมรากุล พิลาชัย
77 นางสาว บุษกร วันทา
78 นางสาว สุภาพร ค าแสน
79 นางสาว สุภาวดี แก้วแสนทิพย์
80 นางสาว โยผกา ศรีบุรินทร์
81 นาย ติณณภพ เอกมกรนวกุล
82 นางสาว พัชริดา เขียวมะหา
83 นางสาว สโรชา แข้นา
84 นางสาว ปาริชาติ นนทะโคตร
85 นางสาว ปนัดดา จันทร์พาณิชย์
86 นางสาว อทิตยา ไชยเนตร
87 นางสาว ภัคทัตพิชา เกษโสภา
88 นางสาว พัณณิดา บุตรเต
89 นางสาว เจนจิรา โชติไกรรัตน์
90 นางสาว วรีย์รัตน์ สิทธิโกมล
91 นางสาว สุพัตรา กุลหม่ืน
92 นางสาว ธนกาญจน์ ช้อยโคกสูง
93 นางสาว เจนจิรา กล้าหาญ
94 นางสาว กัลยา หล้าพวง
95 นางสาว ปิยากร โอนแก้ว
96 นางสาว นีรนุช จ าปาสิม



                   โครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

ล ำดับท่ี

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย

ระหว่างวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2563

รายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 138 ราย

ช่ือ - สกุล
97 นางสาว กนกพร ศรีชมษร
98 นางสาว อารียา เหล่าอ่อน
99 นางสาว ศุภานัน แก้วโภคา
100 นางสาว รัชนก บุตรเต
101 นางสาว ปิยะดา แถวอุทุม
102 นาย อภิเทพ ผลสุวรรณ
103 นาย จาตุรนต์ วังคีรี
104 นางสาว วิดารัตน์ บุตรพรหม
105 นางสาว อริสรา นวลจันทร์
106 นางสาว จิดาภา ปัญญาทิพย์
107 นางสาว เกศริน กองสีผิว
108 นางสาว วิภาภรณ์ มณีศรี
109 นางสาว บุศรินทร์ ภูมิโสม
110 นางสาว ธัญญลักษณ์ ชูพิพัฒน์
111 นางสาว เนตรชนก ศรีบุรินทร์
112 นางสาว จันธิรา อู่อรุณ
113 นางสาว อาทิตยา โสภกุล
114 นางสาว อรนัส กองวัด
115 นางสาว ชัชริญา บุตรเต
116 นางสาว สุพิชญา มาชม
117 นางสาว ชมพูนุช วังคีรี
118 นางสาว พิไลพร ทองบัว
119 นางสาว มนฑกาญจน์ สาลีนวน
120 นางสาว นริศรา ชัยสิทธ์ิ
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121 นางสาว พิมพ์วิมล พรมศรีจันทร์
122 นางสาว อมรรัตน์ พุทธมาศ
123 นางสาว ปนัดดา บุตรตะสินธ์
124 นางสาว อณุภา ค าดี
125 นางสาว วันนิสา ผิวพันธมิตร
126 นางสาว กัญญาพัชร ใจเย็น
127 นางสาว อธิติยา อินทรปลัด
128 นางสาว ชนิสรา ไตรยางค์
129 นางสาว สุภาลักษณ์ พรมมินทร์
130 นางสาว พัชริน จันทร์เถร
131 นางสาว กาญจนา วงพิลา
132 นางสาว จันทร์นภา นามปัญญา
133 นางสาว อุทุมพร อาจฤษี
134 นางสาว เบญญทิพย์ ศรีบุญเรือง
135 นางสาว วานิดา ลีล้ า
136 นาย รชต ท่ังทอง
137 นางสาว ศิริวรรณ ทองนุ่ม
138 นางสาว สิริรัตน์ ไมตรีสวัสด์ิ


