
ล าดับที่

๑ นางสาว นิษาชล วิลุน

๒ นางสาว พนิดา ไกรรักษ์

๓ นางสาว อรอุมา กุลบุตร

๔ นางสาว สุนิสา ชาตะพันธ์

๕ นางสาว ปวันรัตน์ ใจทน

๖ นางสาว เฟือ่งฟ้า บุญถูก

๗ นางสาว ผ่องศรี หมอนค า

๘ นางสาว ปริมผกา พละพงค์

๙ นางสาว ชาลิตา ยาค า

๑๐ นางสาว วิภาพร ประจ าสุข

๑๑ นางสาว ชัญญาภัค แสงวงศ์

๑๒ นางสาว อรพิน ศรีษร

๑๓ นางสาว สุปราณี อยู่สุข

๑๔ นางสาว อภัยรี มีชัย

๑๕ นางสาว พัชนิดา เครือพันธ์

๑๖ นางสาว นวรัตน์ สร้อยจ าปา

๑๗ นางสาว พรวจี ทองเหลา

๑๘ นางสาว มาลินี โยธา

๑๙ นางสาว วราภรณ์ โพธิจัก

๒๐ นางสาว พิมพ์พิชญา อ่อนเขียว

๒๑ นางสาว สุขฤทัย เติมจิตร์

๒๒ นางสาว ชนิสรา โพธิก์ระสังข์

๒๓ นางสาว รังสิมา ขันทอง

ระหว่างวันที ่ 27 - 29 เมษายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 115 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่ 27 - 29 เมษายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 115 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๒๔ นางสาว หนึ่งฤทัย ชาววัง

๒๕ นางสาว วิราวรรณ จิตโชติ

๒๖ นางสาว วิไลรัตน์ พรมชัย

๒๗ นางสาว เกษฎาพร ยศบุญ

๒๘ นางสาว พัชรี สาพิราช

๒๙ นางสาว ปาริชาติ เพียรกล้า

๓๐ นางสาว สุดารัตน์ ทะค าวง

๓๑ นางสาว นาตยา มะนัส

๓๒ นาย ธีระศักด์ิ เดชะบุญ

๓๓ นางสาว เขมวิกา สาระบัว

๓๔ นางสาว เสาวลักษณ์ ลีลา

๓๕ นาย อนันต์ศักด์ิ จันทกาญจน์

๓๖ นางสาว พรสวรรค์ ทองปาน

๓๗ นางสาว ยุพา ชาติมนตรี

๓๘ นางสาว วรรณี พุทธคู

๓๙ นางสาว ปริษา สิงห์สอน

๔๐ นางสาว ปาริชาติ พลโกษฐ

๔๑ นางสาว จิรารัตน์ ก าทอง

๔๒ นางสาว เปรมฤดี อุดมวรรณ

๔๓ นางสาว หฤทัย สายธนู

๔๔ นางสาว ธิดารัตน์  บุติพันคา

๔๕ นางสาว ศิริพร สงผัด

๔๖ นางสาว นภาพร โพธิดี์
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๔๗ นาย อภิชาต กองรอด

๔๘ นางสาว ทิพวรรณ แก้วสิงห์

๔๙ นางสาว จิราวัลย์ น้อยค าคง

๕๐ นางสาว ชัชรี จันทะหาร

๕๑ นางสาว พวงผกา ทองอ่อน

๕๒ นางสาว สาลินี มูลเพ็ญ

๕๓ นางสาว วารุณี สงวนดี

๕๔ นางสาว ศิริเกษ ดีพร้อม

๕๕ นางสาว หนูสิน คงตางาม

๕๖ นางสาว อภิญญา แก้วแสน

๕๗ นางสาว กาญจนา หอมดวงศรี

๕๘ นางสาว เพียงเดือน ดอกไม้

๕๙ นางสาว มณิดา บัวเขียว

๖๐ นาย ภานุวัฒน์ ณ อุบล

๖๑ นางสาว เด่นนภา สมทอง

๖๒ นางสาว พรทิวา บุญพจน์

๖๓ นางสาว อรัญญา พืชหมอ

๖๔ นางสาว วราภรณ์ จูมทอง

๖๕ นางสาว หัทยา พิกุลศรี

๖๖ นางสาว ยุภาภรณ์ เจริญไกล 

๖๗ นางสาว ศศินิภา พะวัง

๖๘ นางสาว ชื่นจิต วงศ์ษาหล้า

๖๙ นางสาว เบญจมาศ วงศ์ตรี
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๗๐ นางสาว หนึ่งนุช สมเทพ

๗๑ นางสาว เกศแกว้ สุระ

๗๒ นางสาว วิจิตรา ประทมุชาติ

๗๓ นางสาว สุดธิดา เนื้อทอง

๗๔ นางสาว สุริยาพร ชูรัตน์

๗๕ นางสาว สุภาวดี พรมกสิกร

๗๖ นางสาว อรกนก สายพงษ์

๗๗ นางสาว สุภาพร เทพารักษ์

๗๘ นางสาว วารุณี แสนทวีสุข

๗๙ นางสาว จริยา จักรศรี

๘๐ นางสาว อภญิญา เสียงใส

๘๑ นางสาว ฟ้าดาว ทองหมี

๘๒ นางสาว วิชุดา สายปอ้ง

๘๓ นางสาว รัชฎาพร แกว้ศิริ

๘๔ นางสาว ฮาถี่ ถุ่ยหมี่

๘๕ นางสาว ศุภรัตน์ มานพ

๘๖ นางสาว กนกวรรณ กสิภมูิ

๘๗ นางสาว สุพัตรา ค ามุงคุณ

๘๘ นางสาว นารินทร์ อนิทร์แกว้

๘๙ นางสาว สุวนันท์ สีลม

๙๐ นางสาว นิรมนต์ นิติสุข

๙๑ นางสาว สุภาพร แสงงาม

๙๒ นางสาว สุภาพร พงษ์ขจร
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๙๓ นางสาว อนิทริา พันธ์งาม

๙๔ นางสาว หนึ่งฤทยั ไชยทองพันธ์

๙๕ นางสาว ประกายแกว้ พร้อมสุข

๙๖ นางสาว เมทะวรรณ พูลเชื้อ

๙๗ นางสาว พัชรี โสภา

๙๘ นางสาว ฑุลิกา รูปทอง

๙๙ นางสาว วิราสินี ทองโสภา

๑๐๐ นางสาว จีระวรรณ ชาวระนอง

๑๐๑ นางสาว ธิดารัตน์ เหล่าบตุรศรี

๑๐๒ นางสาว พรรณี รอดทกุข์

๑๐๓ นางสาว พจนา โสมรักษ์

๑๐๔ นางสาว เสาวลักษณ์ กาลจักร์

๑๐๕ นางสาว สายชล ค าหล้า

๑๐๖ นางสาว ชาดา เสาศิริ

๑๐๗ นางสาว เกศฏาภรณ์ กาละเลข

๑๐๘ นางสาว กาญจนา โสดาธาตุ

๑๐๙ นางสาว นันธิยา พิมพ์พันธ์

๑๑๐ นางสาว รจจิรา ขาววงศ์

๑๑๑ นางสาว ปณัณพัฒน์ ภนูุภา

๑๑๒ นางสาว ศศิวิมล มะลาหอม

๑๑๓ นางสาว หนึ่งฤทยั สายสิงห์

๑๑๔ นางสาว สุพัตรา รุ่งเรือง

๑๑๕ นางสาว วิพารัตน์ โหรานิคม


