
ล าดบั

1 นาย คุณากร    ทิพยอ์กัษร

2 นาย ปรีดี    สาโต

3 นางสาว กนกวรรณ  ปะวรรณรัมย์

4 นางสาว กรรณิกา  สิงห์สนัน่

5 นางสาว กาญจนา  ณุวงษศ์รี

6 นางสาว จรัสศรี  พรมพุย้

7 นางสาว จริยาภรณ์  น ้ากระจาย

8 นางสาว เจนจิรา อามาตย์

9 นางสาว ชนญัญา  นวลพร้ิง

10 นางสาว ชุติมา  หลุยภูงา

11 นางสาว ฐิติพร  ศกัด์ิศรีชยั

12 นางสาว ธนวรรณ  ธรรมมุสา

13 นางสาว นงคนุ์ชจรินทร์  ไชยศรี

14 นางสาว นิภาภรณ์  วากิรัมย์

15 นางสาว เบญจวรรณ  เจนรัมย์

16 นางสาว ประคอง  หอยสังข์

17 นางสาว ปิยวรรณ  คูเมือง

18 นางสาว พวงผกา  ทองค า

19 นางสาว อรปภา กะประโคน

20 นางสาว วรรณวิดา  แสนวฒัน์

ระหว่างวันที ่ 24 - 26 สิงหาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อสกุล

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 170 ราย

    หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"



21 นางสาว วิชุดา  เหมวิหก

22 นางสาว วิลาวลัย ์ คลา้ยหนองสรวง

23 นางสาว ธนกานต์ พลซ้าย

24 นางสาว ศิริวรรณ  บุญเบา้

25 นางสาว สมใจ  ทองเปล่ง

26 นางสาว สุดารัตน์  บ  ารุงแควน้

27 นางสาว สุนนัทา  ชวนประโคน

28 นางสาว สุพรรณี  บุญมี

29 นางสาว สุภาพร  เบญจศาสตร์

30 นางสาว สุภาวลัย ์ ศรีนนชยั

31 นางสาว สุวนนัท ์  ขอยทุธกลาง

32 นางสาว หน่ึงนภา  ตา้ยไธสง

33 นางสาว อรจิรา  พนัจนัดา

34 นางสาว อชัริญา  สิงห์สถิตย์

35 นางสาว อาทิตยา   จาบประโคน

36 นางสาว อารีรัตน์  เยน็ประสพ

37 นางสาว  กมลชนก  โชติบุตร

38 นางสาว  กานตติ์มา  สุขรัตน์

39 นางสาว เกศณี  ชุมสงฆ์

40 นางสาว ขวญัจิรา  วงัคะพนัธ์

41 นางสาว จริญญา  สันฐิติธนาวฒัน์

42 นางสาว จิราภรณ์  บา้งต ารวจ

43 นางสาว จุฑามาศ  ค  าชะนาม

44 นางสาว เจนจิราภรณ์  ภูมีเขตต์

45 นางสาว ชลลดา  ภาคภูมิ

46 นางสาว ณฐักุล  แหลมไธสง

47 นางสาว ธนชัชา  เจริญขนุทศ



48 นางสาว ธญัญามาศ  ท  าประโคน

49 นางสาว นภาพร  ประทดั

50 นางสาว นลินภสัร์  สมบติัจารินทร์

51 นางสาว น ้าออ้ย  จนัทะนาม

52 นางสาว นุค  เจิมทองหลาง

53 นางสาว ปจารีย ์ ออโพธ์ิทอง

54 นางสาว ประภาศร  เชิดสุข

55 นางสาว ปิยะรัตน์  บุญคง

56 นางสาว พรพิกุล  กองทุ่งมน

57 นางสาว พชัชา  นิลนนท์

58 นางสาว พชัรินญา  วิปุระ

59 นางสาว พิชญาภรณ์  ผลโยน

60 นางสาว แพรววิภา  นิลแกว้

61 นางสาว มทัจิมา  เพรี

62 นางสาว เมทินี  ทศันาวิวฒัน์

63 นางสาว รพีพรรณ  สุวรรณสัมฤทธ์ิ

64 นางสาว รุ่งทิพย ์ แสนบุญ

65 นางสาว วรรณรัตน์  ชยัปราณีเดช

66 นางสาว วิชุดา  พิศวงปราการ

67 นางสาว วิภารัตน์  สุรพิศ

68 นางสาว ศิริพร  ตะ๊นา

69 นางสาว ศิลามณี  สุวรรณแสนทวี

70 นางสาว สายชล  มามี

71 นางสาว สุดารัตน์  บ่าพิมาย

72 นางสาว สุพรรณี  อ่อนไธสง

73 นางสาว สุภาภรณ์  แสนคุณทา้ว

74 นางสาว สุมิตรา  ย  า่รัมย์



75 นางสาว เสาวรัตน์  เทา้พยงุ

76 นางสาว หน่ึงฤทยั  สิงห์นนัท์

77 นางสาว อรนภา  เมืองลาม

78 นางสาว อญัธิสา  นุโยนรัมย์

79 นางสาว อารดา  แสนค า

80 นางสาว อ าพร  เสือสุข

81 นางสาว อุษา  ฉวีรัมย์

82 นางสาว กมลชนก    อนัทะชยั

83 นางสาว กญันิกา     พลึกรุ่งโรจน์

84 นางสาว ก่ิงแกว้      จนัทราช

85 นางสาว คนิตาพร    รุ้งแวง

86 นางสาว จริยา        ฟับประโคน

87 นางสาว จิราพร      ศรีวาลี

88 นางสาว จิราภรณ์    ราชญาณ

89 นางสาว จุฑารัตน์    พวงเพชร

90 นางสาว ฉตัรจริยา   พอ่คา้

91 นางสาว ญานิกา     พรมประโคน

92 นางสาว ณฐัชา      กุลวฒัโท

93 นางสาว ทิพพาพรรณ แหลมไธสง

94 นางสาว ธนาภรณ์   จิรัมย์

95 นางสาว นภาวรรณ  ยบุรัมย์

96 นางสาว นิตยา       แกว้ลา

97 นางสาว นุชวรรณ    สายวิเศษ

98 นางสาว เบญจลกัษณ์ คล่องจิต

99 นางสาว ปณิฎฐา     เรืองศิริ

100 นางสาว ปัทมวรรณ  ม่านทอง

101 นางสาว พรรวรส     ไกรสีห์



102 นางสาว พชัรภรณ์  สุวรรณศรี

103 นางสาว พชัรี         ชิดภกัดี

104 นางสาว เพญ็นภา      นินทสิน

105 นางสาว มินตรา      สอนประโคน

106 นางสาว ยวุลิตา      จนัทมาลา

107 นางสาว รสสุคนธ์    ปะโคทงั

108 นางสาว วนัเพญ็     อินทร์สวรรค์

109 นางสาว วิไลลกัษณ์ มาประจวบ

110 นางสาว ศรสุวรรณ  คามิค

111 นางสาว ศิริพร        สุขประโคน

112 นางสาว ศุจินทรา    พชันี

113 นางสาว สริดา        ก่ิงจนัมน

114 นางสาว สิริวรรณ    สุภาพ

115 นางสาว สุชาวดี     ด าอุด

116 นางสาว สุทธินนัท ์ โตทอง

117 นางสาว สุธิดา      ยาทองทิพย์

118 นางสาว สุนารี       บ  ารุงแควน้

119 นางสาว สุพตัรา     โพธ์ิทิพย์

120 นางสาว สุภาภรณ์   ข  าเอนก

121 นางสาว สุวิภา       ยนิดี

122 นางสาว เสาวลกัษณ์ บุญมี

123 นางสาว อรอนงค ์  หม่ืนพรม

124 นางสาว อมัพิกา    บุญริน

125 นางสาว อาริยา      พาโนรักษ์

126 นางสาว อิสริยา     นนักลาง

127 นางสาว อุษา        อยูเ่ยน็

128 นาย องัครชยั        พนสั



129 นางสาว กรรณิกา       วอดทอง

130 นางสาว กิตติยา         เสาเปรีย

131 นางสาว จรรยารักษ ์   ทรงพระ

132 นางสาว จริยา           เทพบุตร

133 นางสาว จารุวรรณ     ศิริสวสัด์ิ

134 นางสาว จิราพร        จนัทร์นพคุณ

135 นางสาว จิราวรรณ     กุลค  า

136 นางสาว จุรีพร         วิเศษศรี

137 นางสาว ฉตัรฑริกา    อุ่นใจ

138 นางสาว ชาลกาล      เทียมไธสง

139 นางสาว ฐิตาพร        โพธ์ินางรอง

140 นางสาว นงคนุ์ช       ชยัยิง่

141 นางสาว นภิสรา       บวัทอง

142 นางสาว นฐัวดี         ทวีพจน์

143 นางสาว นิพทัธา          แกว้สา

144 นางสาว นุศรา            ปักกาสาตงั

145 นางสาว เบญจวรรณ     นาเวทรัมย์

146 นางสาว ประกายแกว้    เพช็รรัมย์

147 นางสาว พนดัดา          เรืองสุขสุด

148 นางสาว พชัรา            เกรัมย์

149 นางสาว พชัรี             ราชสีทา

150 นางสาว เพญ็พิสุทธ์ิ      อานี

151 นางสาว มนิษา           เจริญรัมย์

152 นางสาว มินตรา          ตองติดรัมย์

153 นางสาว ลดัดา            สิงห์ทรายขาว

154 นางสาว วรรณธิดา       สะสม

155 นางสาว วาสนา           โสติยา



156 นางสาว วิภา              เพชรจ ารัส

157 นางสาว วิภาวรรณ       แจ่มจนัทร์

158 นางสาว วิศณี             นึกรัมย์

159 นางสาว ศรินญา        ลุนผา

160 นางสาว สาทิพย ์       บาลโสง

161 นางสาว สุกญัญา       แขง็ฉลาด

162 นางสาว สุดา            นะเรรัมย์

163 นางสาว สุนนัทา        ผาชา้งเผือก

164 นางสาว สุนิสา          จนัทร์โสภา

165 นางสาว สุภาพร         ตานิโก

166 นางสาว สุวนนัท ์       พะโรงรัมย์

167 นางสาว เสาวคนธ์      ชุบไธสง

168 นางสาว แสงดาว        แกว้ชาติ

169 นางสาว อมัรินทร์       ไปนั้น

170 นางสาว อารีญา         อุม้รัมย์















 


