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๑ กชกร แซ่ต้ิง

๒ กนกวรรณ อดุม

๓ กนกวรรณ กมุารน้อย

๔ กนกวรรณ เอกพิชญานนท์

๕ กมลฉัตร แซ่หล่ิม

๖ กมลทพิย์ เซ่ียงฉิน

๗ กมลรัตน์ อ่า่ละออง

๘ กมลรัตน์ ขาวเทยีม

๙ กรรณิการ์ หาญศึกแกล้ว

๑๐ กฤษณา ศฤงคาร

๑๑ กญัญารัตน์ ส้มแปน้

๑๒ กาญติมา โสภา

๑๓ กลุวรรณ จันทร

๑๔ ขวัญใจ สุทธิพล

๑๕ คัทลียา ธาตุชนะ

๑๖ จตุพร บญุชู

๑๗ จริยา กิ้มปลอด

๑๘ จันทร์จิรา ประทมุ

๑๙ จันทภิา คงศรี

๒๐ จันทมิา สิทธา

๒๑ จารุวรรณ เพชรชู

๒๒ จารุวรรณ กลุมณี

๒๓ จินตนา บริเพชร

๒๔ จิราวรรณ ดวงภกัดี

27 - 30 ต.ค. 2557

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

หลักสูตร "นักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน  142 ราย



ล าดับที่

27 - 30 ต.ค. 2557

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

หลักสูตร "นักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน  142 ราย

๒๕ จุฑามาศ พจน์จ่าเนียร

๒๖ ชนาภรณ์ จันทร์แทน่

๒๗ ชยาภรณ์ แซ่หลี

๒๘ ณัฐกาญจน์ วงศ์นาคพันธ์

๒๙ ณัฐกานต์ ถาวร

๓๐ ณัฐฐา เย็นใจ

31 ณัฐณิชา สุวรรณมา

๓๒ ณัฐนันท์ วิเศษกล่ิน

๓๓ ดวงดาว ชื่นชูกล่ิน

๓๔ ดวงฤทยั องัษานาม

๓๕ ทรงกรด เกตุแกว้

๓๖ ทณัฑิกา แกว้คุ้มภยั

๓๗ ทพิย์พาพร สัมพันธ์

๓๘ ธนาภรณ์ วชิระปกรณ์

๓๙ ธิดารัตน์ นาคฤทธิ์

๔๐ ธิดารัตน์ เทพประสาร

๔๑ ธิดารัตน์ เพ็ชรพงษ์

๔๒ นฤมล พูนสง

๔๓ นันทน์ลิน เพ็ชระ

๔๔ บงัอร ทองจาร

๔๕ บณุยนุช ศรียาภยั

๔๖ บษุยา แววสกลุ

๔๗ ปริชาด ทองพบ

๔๘ ปริดา มีศึก
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๔๙ ปทัมาสน์ สร้อยศรี

๕๐ ปยิดา ไพศรี

๕๑ ปยินุช คงแกว้

๕๒ ปยิวรรณ ปล้องสุวรรณ

๕๓ ปยิะภทัร์ การะเกต

๕๔ ปยิะมาศ นุ่มทพิย์

๕๕ ปยิะรัตน์ นวลวิจิตร

๕๖ ผกาพันธ์ ปาลคะเชนทร์

๕๗ พรนภา สุทธิรักษ์

๕๘ พรพินิจ ค่าจันทร์

๕๙ พรรณธิพร เจริญสุข

๖๐ พัชญพร คงเสน่ห์

๖๑ พัชราภรณ์ สังข์เพชร

๖๒ พิชญธิดา มัฏฐารักษ์

๖๓ เพ็ญนภา จีนแกว้เปี่ยม

๖๔ ภคัจิรา ศรีสุนทร

๖๕ ภทัรพรรณ เผือกสะอาด

๖๖ ภทัรภรณ์ สุดรักษ์

๖๗ ภทัรวดี ขลุดสกลุ

๖๘ ภทัรา รัตนบรีุ

๖๙ ภทัราทพิย์ จันทะมาตร

๗๐ ภทัราภรณ์ สมวงศ์

๗๑ ภมูิทศัน์ ศักด์ิเพชร

๗๒ มณฑาทพิย์ ถาวรเกยีรติขจร
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๗๓ มณีวรรณ ด่าหนูอนิทร์

๗๔ มาลีวัลย์ สกลพงศ์ไพโรจน์

๗๕ มุกริน วิชัยดิษฐ

๗๖ เมษารัตน์ เพ็งสว่าง

๗๗ รักเกยีรต์ิ ทา่ดี

๗๘ รัชนก ภโูคกสูง

๗๙ รัชนี สินธพ

๘๐ รัตน์ติพร สุวรรณสินธุ์

๘๑ รัตนภรณ์ เรืองธารา

๘๒ ฤดีรัตน์ ศรีจ่าลอง

๘๓ ลลิดา ลิกขไชย

๘๔ ละอองดาว วงศ์ทองดี

๘๕ วชิราภรณ์ สอนอนิทร์

๘๖ วรวุฒิ ชูมีบญุ

๘๗ วรัญญา โกงเหลง

๘๘ วลัยพร ส่าอางค์

๘๙ วันชลี ดวงจันทร์

๙๐ วิชชุดา วิริยะจรรยงค์

๙๑ วิริยาพร ชัยวงค์กา

๙๒ วีรวรรณ สังข์งาม

๙๓ วีระชัย แกว้บางพระ

๙๔ ศรัญญา เพ็ชรลุ

๙๕ ศรีอทุยั พลลือ

๙๖ ศศิธร พรหมภกัดี
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๙๗ ศศิธร ศศิเดโช

๙๘ ศันสนีย์ จันทอง

๙๙ ศิภาณี จุ้ยรอด

๑๐๐ ศิริพร ชวนประสิทธิ์

๑๐๑ ศิริรัตน์ สงนพรัตน์

๑๐๒ ศิริลักษณ์ ชูศิริ

๑๐๓ ศิวภรณ์ สุขอนันต์

๑๐๔ สถิตย์ภรณ์ ใจหา้ว

๑๐๕ สมศรี แต่งเล่ียน

๑๐๖ สิริกนัยา นาคเพชร

๑๐๗ สิริวรรณ แซ่หลี

๑๐๘ สุกยัน๊ะ เตาวะโต

๑๐๙ สุจิตรา ประกบัศิลป์

๑๑๐ สุธิดา สมพงศ์

๑๑๑ สุนิษา โพธิก์ลุ

๑๑๒ สุนิษา ศรีสมบติั

๑๑๓ สุนิสา บวัขวัญ

๑๑๔ สุพัตรา กล่ินรส

๑๑๕ สุภคัษร อนิทรพรหม

๑๑๖ สุภาพร สุขสวัสด์ิ

๑๑๗ สุวรรณา ชาตะเวที

๑๑๘ เสาวรส ด้วงเพชร

๑๑๙ เสาวลักษณ์ หวานสนิท

๑๒๐ โสรญา เรืองฤทธิ์
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๑๒๑ โสรดา เพชรพลอย

๑๒๒ โสริยา สิทธิพงษ์

๑๒๓ อภฉิัตร สุดจิตร

๑๒๔ อมราวดี ทองเรือง

๑๒๕ องัคณา ทวีแกว้

๑๒๖ อตัพงษ์ ค่าแกว้

๑๒๗ อยัลดา ใจดี

๑๒๘ อาทมิา ครุฑด่ารงชัย

๑๒๙ อาภาพร สอนตะโก

๑๓๐ อาภาภรณ์ คงสวัสด์ิ

๑๓๑ อามีเนาะ หวังสาและ

๑๓๒ อารญา เข็มขาว

๑๓๓ ไอลดา พิมพ์ออ่น

๑๓๔ จิรพรรณ ค้าเรือ

๑๓๕ วนิดา พราหมเพ็ชร์

๑๓๖ นภเกตน์ มีเล่ียม

๑๓๗ ภทัราภรณ์ นะแกว้

๑๓๘ วิลาวัล สังข์เทพ

๑๓๙ ชนาพร โต๊ะแอ

๑๔๐ ปยิรัตน์ ศักดา

๑๔๑ จุฑารัตน์ พันสินธุ์

๑๔๒ นิภาพร หสัดิน














