
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการบัญชี

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวอักษรา เรศสันเทียะ

2 นางสาวกมลนิตย์ วังสุขี

3 นางสาวสลิลทิพย์ เทียมขุนทด

4 นางสาวเกศริน พรหมพานิชย์

5 นายบุญญพัฒน์ แสนใหม่

6 นางสาวพันธ์ุเครือ ติลาจันทร์

7 นางสาวกัญญาณัฐ จานฉีมพลี

8 นางสาวลดาวัลย์ ง าสันเทียะ

9 นางสาววิยะดา ฉิมวัฒน์

10 นางสาวพิณญาดา  หลาบมาลา

11 นางสาวปริยพร ค าเสมอ

12 นายเจษฎา ค าสีทา

13 นางสาวพัทธมน หงสกุล

14 นายใหม่มงคล ขาวฉลาด

15 นางสาวจิราภรณ์ นามวงศ์

16 นางสาวสิริยากร พิมพ์เพ็ง

17 นาวสาวปวีณา  อินอ่อน

18 นางสาวสุภัคจิรา สิงหล

19 นางสาวอดิภา ทิศกระโทก

20 นางสาวณัฐณิชา จ านงค์นอก

21 นางสาวอภิญญา จรดรัมย์

22 นางสาวชาริสา เสาศิริ

23 นางสาวรุ้งฟ้า พระแก้ว

24 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ สวัสดี

25 นางสาวสุพิชญา ยะสูงเนิน

26 นางสาวอนุธิดา เชิญกลาง

27 นางสาวอารยา ปล่ังกลาง

28 นางสาวพลอยเพ็ญ เจริญยัง

29 นางสาวรุ่งนา มิตรจังหรีด



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นางสาวยลรดี สว่างรัตน์

31 นางสาวนภาพร มิตรจังหรีด

32 นางสาวสิริวัณณา กบสันเทียะ

33 นางสางอารยา จันทร์สว่าง

34 นางสาวจรูญรัตน์ ชุมภารี

35 นายจันเกษม บ ารุงจิตต์

36 นางสาวปัฐธิมากรณ์ ช่างคิด

37 นายธีรศักด์ิ มะกลาง

38 นายสหรัฐ เยาว์สูงเนิน

39 นางสาวนภัสสร  ดวงสูงเนิน

40 นายสกลนพ บรรจงสูงเนิน



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการบัญชี (ระบบปกติ ปวส.จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวพิมพร  บุญรัตนานันท์

2 นางสาวชลธิชา แสนดัง

3 นางสาวมาริสา หลังล้อมกลาง

4 นางสาวพรพรรณ สิริสี

5 นางสาวธัญรดา นันอุมาลี 

6 นางสาวอุบลวรรณ กระฉอดนอก

7 นางสาวสุชัญญา ยาทองทิพย์

8 นางสาวน้ าทิพย์ ทับประมง

9 นางสาวสุดาพร ชาวนา

10 นางสาวบังอร  เหมือนทอง

11 นางสาวจิรัฐิติกาล ล าพึง

12 นางสาววรรณวิสาข์ แพทย์เกาะ

13 นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์ศรีวอ

14 นางสาวลดาวัลย์  หาญณรงค์

15 นายภาคภูมิ ใกล้กลาง

16 นางสาวอมรรัตน์ กระจะนอก

17 นางสาวสุวิณี สินระวัง

18 นางสาวช่ืนจิต เนียมเพราะ

19 นางสาวสุทธิดา จ าปาโพธ์ิ

20 นางสาวชลธิชา กระฉอกนอก

21 นางสาวปิยมาส  ฤทธ์ิไธสง

22 นางสาวนฤมล  อุตรวิเชียร

23 นางสาวอริสา  ดอนเทพพล

24 นางสาวสาลิณี แหล่กระโทก

25 นางสาวศิริลักษ์ ศรีธรรมา

26 นางสาวอารียา ทักษิณ

27 นางสาวธนศิริ  โลกระโทก

28 นางสาวจงฑามาศ ค าขุนทด

29 นางสาวทิพวรรณ สมบูรณ์



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นางสาวชลธิชา ศรีขัดเค้า

31 นางสาวปนิสา  ประมูลทรัพย์

32 นางสาวชันย์ชนก เรขุนทด

33 นางสาวเกสรา  แย้มจันทึก

34 นางสาวจิรัชยา  สิงห์สถิตย์

35 นางสาวกมลชนก พูนแก้ว

36 นางสาวสุกฤตา  ทบศรี

37 นางสาวมนัสนันต์  เดิมไธสง

38 นางสาวอุมาภรณ์ ไกรค้างพลู

39 นางสาวภัทรวดี  บุญราก

40 นางสาววลารี  แซ่ตัง

41 นายมินฑดา  เงาะด่วน

42 นางสาวไอริน ภิญโยวงษ์

43 นางสาวศมิดา  ส ารวจวงค์

44 นางสาววิภาพร หงส์ไทย

45 นางสาวศริดา  ส ารวจวงค์

46 นางสาวทรงอัปสร  แสงแก้ว

47 นางสาวดารารัตน์ เหมจันทึก

48 นางสาวฐิยาดา เกดา

49 นางสาวนวพร อาบสุวรรณ์

50 นางสาวจิราภรณ์ แก้วจัตุรัส

51 นางสาวนิดา นนตานอก

52 นางสาวพรรณภัตสา บุญรอด

53 นางสาวจุฬารัตน์     ต่ายกระโทก

54 นางสาวศิรภัสสร     มีระหันนอก

55 นางสาวศศิกานต์     ดีเลิศ



สาขางานการบัญชี (ระบบปกติ จาก ปวช.)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวธิดารัตน์ กลอนโคกกรวด

2 นางสาวรัตน์ตะวัน สุมะนะวัน

3 นางสาวเกวลิน  จันตะเภา

4 นางสาวบัณฑิตา  ดอกบัว

5 นางสาวอนัญญา หร่ายกลาง

6 นางสาวอาภาพร แย้มศรี


