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๑ นาย พรชัย จันทกรณ์

๒ นางสาว อณิษฐา พรหมเสนา

๓ นางสาว วิลาวัณย์ แสงทอง

๔ นางสาว สุดารัตน์ พรมโพธิท์นิ

๕ นางสาว กมลวรรณ สมตน

๖ นางสาว วรรณิศา พุทธเชียง

๗ นางสาว กลุยา สายสี

๘ นางสาว พรรณพร พาบุ

๙ นางสาว พุธิตา หงษ์มัง

๑๐ นางสาว ธัญวรัตน์ นาเวียง

๑๑ นางสาว ศิริพร เส้นทอง

๑๒ นางสาว มณีรัตน์ จ าปาหอม

๑๓ นางสาว ธิทาพร บญุเนตร

๑๔ นางสาว ชยุดา เตียวสุวัฒน์

๑๕ นางสาว เกศสุดา แสวงหา

๑๖ นางสาว ราตรี สุขเติม

๑๗ นางสาว อมรรัตน์ พิมพ์บรูณ์

๑๘ นางสาว ปทัมาพร ทองพูน

๑๙ นางสาว สุพัตรา ปดัตาเน

๒๐ นางสาว จุฑารัตน์ ทนิปราณี

๒๑ นางสาว สุวนันท์ ใจมนต์

๒๒ นางสาว อารีรัตน์ บบัพาน

๒๓ นางสาว ฐิติกา ค าแกว้

๒๔ นางสาว อารียา ชัยสุวรรณ์
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๒๕ นางสาว รัชดา วงษ์วัน

๒๖ นาสาว นุชจรินทร์ โคดม

๒๗ นางสาว กรีติกานต์ ศรีทมึมา

๒๘ นางสาว น้ าทพิย์ คูณค า

๒๙ นางสาว กญัารัตน ปราณีตพลกรัง

๓๐ นางสาว นุ๊กพาวรรณ พุฒซ้อน

๓๑ นางสาว ซารีฮาห์ หมาดสกลุ

๓๒ นางสาว พิมพ์ชนก นามเหลา

๓๓ นางสาว นิภารัตน์ บญุสิทธิ์

๓๔ นางสาว ธิติพร พิมลเกตุกลุ

๓๕ นางสาว จีรวรรณ กนัหาสาย

๓๖ นางสาว ตุลนรี ชุมแสง

๓๗ นางสาว ชนกพรรณ ส าราญสุข

๓๘ นางสาว แกว้มณี หาญหา้ว

๓๙ นางสาว ขนิษฐา ผาสิน

๔๐ นางสาว นิติยา ทองแกว้

๔๑ นางสาว วิการณ์ดา ไชยแกว้

๔๒ นางสาว อไุรวรรณ ศรีชมภู

๔๓ นางสาว รัชฎาภรณ์ บวัจันทร์

๔๔ นางสาว วิลาวรรณ ขันสาคร

๔๕ นางสาว อรพรรณ มีชัย

๔๖ นางสาว กลุดา คงส าราญ

๔๗ นางสาว ชัญญา สุทาบญุ

๔๘ นางสาว กลัยกร ไพรมณี
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๔๙ นางสาว มุทติา วงษ์จันทร์เพ็ง

๕๐ นางสาว กริญา มารยาท

๕๑ นางสาว ปทัมาวรณ ศรีเนตร

๕๒ นางสาว จิรนันท์ บรรหารชัย

๕๓ นางสาว กรรทวิา ศรเผือก

๕๔ นางสาว อาภรณ์ ชูชื่น

๕๕ นางสาว ศุภมาส ชาลวันกมุภร์ี

๕๖ นางสาว ปาจรีย์ คิดการ

๕๗ นางสาว ธิศวรรณ ริมโพธิเ์งิน

๕๘ นางสาว ปราริศา กาละกลุ

๕๙ นางสาว กมลวรรณ ทองสุขนอก

๖๐ นางสาว คติญา จันทรักษา

๖๑ นางสาว อนิทริา จันทร์หอม

๖๒ นางสาว พิชญาภา จ าเปน็

๖๓ นางสาว เปรมกมล แจ่มใส

๖๔ นางสาว ธิดารัตน์ วงค์ไสย

๖๕ นาสาว พัชญา ไกยวงศ์

๖๖ นางสาว วาสนา กตัญญู

67 นางสาว ศิริกมล ผลดี

68 นางสาว ศิริลักษ์ มาตขาว

69 นางสาว วิภารัตน์ ธิศรี

70 นางสาว จิรัชญา ผ่องศาลา

71 นางสาว จิราวรรณ นันหมืน่

72 นางสาว สุวนันท์ เครือศรี
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73 นางสาว สุนิศา วรเนตร

74 นางสาว สุภญิญา กงล้อม

75 นางสาว อรทยั จันทร์สุกใส

76 นางสาว สุกญัญา เรืองศรี

77 นางสาว พัชรมัย มายา

78 นางสาว รัชดาภรณ์ โพธิยา

79 นางสาว ณัสสิมา กอ้นค า

80 นางสาว วันวิภา บวัศรี

81 นางสาว อารีรัตน์ แกว้อนันต์

82 นางสาว สุฐิตา ภาวัง

83 นางสาว นิรันดา สีละ

84 นางสาว ศุภรัตน์ รามเกยีรต์

85 นางสาว ขนิษฐา กญัญาโภค

86 นางสาว ทรายสุณี กะวันทา

87 นางสาว เรณู พันธวัตร

88 นางสาว ชื่นกมล แกว้อาจ

89 นางสาว ปานฤทยั ฤกษ์ใหญ่

90 นางสาว ปะการัง อทุคะวาปี

91 นางสาว กาญจนา นาสมยนต์

92 นางสาว พรสุรีย์ อนิผิว

93 นางสาว สุทธิดา ศรีทอง

94 นางสาว ธมนวรรณ ภริมย์

95 นางสาว ณัฐกมล สุปะโกสังข์

96 นางสาว เกศรินทร์ ครองยุธ
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97 นางสาว รัตนาพร ธรรมแกว้

98 นางสาว วรกานต์ สมจิตร

99 นางสาว สิริรัตน์ เพ็ญชาลี

100 นางสาว ศุภนิดา นาคหร่ัง

101 นางสาว ณัฐธยาน์ เพ็ชรภาภรณ์

102 นางสาว พรรณพฤกษา ผลาฤทธิ์

103 นางสาว นฤดี ศิริวงค์

104 นางสาว สุนันทา นบนอบ

105 นางสาว กญัญภรณ์ อนิทร์ขาว

106 นาวสาว จันทร์จิรา เพ็งแจ่ม

107 นางสาว อาภา เจริญทรัพย์

108 นางสาว สุพรรณี พาลี

109 นางสาว อาทติยา สงครินทร์

110 นางสาว นลพรรณ สมนึก

111 นางสาว ประภาศิริ แว่นทอง

112 นางสาว ณัฐชยา จ าปาหอม

113 นางสาว อธิตา เบา้ลี

114 นางสาว นฤมัย ธรรมนา

115 นางสาว ณิชชารีย์ ทพิย์มณี

116 นางสาว เมวีญา จันทะบาล

117 นางสาว เสาวลักษณ์ พิมพ์วงค์

118 นางสาว อญัชลีวรรณ สุขศรี

119 นางสาว สุชาดา คู่แกว้

120 นางสาว พรสุดา ศรีค าแท้
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121 นางสาว อภลิดา ค ายิ้ม

122 นางสาว สิริวิมล บญุค าแสน

123 นางสาว จินตนา อทุวรรณ

124 นางสาว กนกอร โพทวีัด

125 นางสาว คัทลียา สุดชารี

126 นางสาว ชญาณี จันทะวงษ์

127 นางสาว วริสา สีเข้ม

128 นางสาว เจนจิรา มีวังแดง

129 นางสาว องัศนา สุขยานุดิษฐ์

130 นางสาว พรพิมล เพ็งพินิจ

131 นางสาว สุภาพร แกว้งาม

132 นางสาว จันทร์จิรา โคตรวิชัย

133 นางสาว ขนิษฐา ต้นทอง

134 นางสาว ศิริภา มาลา

135 นาย รัชชานนท์ ฉิมฉ่ า

136 นาย ธนวัฒน์ ฐิติวัฒนธีระธาดา

137 นาย ศิระคุณ สีนิลแท้

138 นาย ชนะพล ส าเภา

139 นางสาว วรณัฐพร กอนศรี

140 นางสาว น้ าทพิย์ ล าพรม

141 นางสาว สบาย เงาเพชร

142 นางสาว ธมนวรรณ ทองธีรภาพ

143 นางสาว บษุราคัม มหาจันทร์

144 นางสาว สุปราณี บญุราศรี



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่16 - 18 มนีาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 183 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

145 นางสาว พิสุดา สืบสิมมา

146 นางสาว ปานิตา โชคเกดิ

147 นางสาว ธิดารัตน์ ผิวงาม

148 นางสาว ณัฐพร พินธุรักษ์

149 นางสาว สุวิณี โนนน้อย

150 นางสาว จิราพร ดวงดี

151 นางสาว จันทร์จิรา การะเกษ

152 นางสาว วรรณิภา บญุอ านวย

153 นางสาว วทนิันท์ ไชยบวัรินทร์

154 นางสาว ขนิษฐา กนิรีวงศ์

155 นาย จ ารัส รุ่งทพิยโชติ

156 นาย อกัษรศาสตร์ หาญเงิน

157 นางสาว รัตติยา พุ่มจันทร์

158 นางสาว สุวนันท์ ลินทอง

159 นางสาว จิดาภา จินรักษ์

160 นางสาว ธาริกา สิมาทอง

161 นางสาว นราทร สดมพฤกษ์

162 นางสาว สุนิสา ร่ืนสุนทร

163 นางสาว ทพิย์รัตน์ วัชรกลุธรไทย

164 นางสาว ขวัญฤทยั ออ่นสิงห์

165 นางสาว จิราภา พาชอบ

166 นางสาว สุนิษา ถิ่นขาม

167 นางสาว ณัฐกานต์ ทาจิตร

168 นางสาว จุไรรัตน์ ต้นสิน
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169 นางสาว เกศสุดา กลุบตุร

170 นางสาว วิภาพร สุทธิวงศ์

171 นางสาว สกลุรัตน์ วงษา

172 นางสาว วราภรณ์ เจริญเชาว์

173 นางสาว นุชนาถ รุ่งรัศมี

174 นางสาว ขวัญนภา อญัโญ

175 นางสาว อรทยั สมชัย

176 นางสาว อาภสัรา หวานใจ

177 นางสาว วรรณวิมล ใจธรรม

178 นางสาว วรางคณา ทองเหลือง

179 นางสาว สุทธิดา จันทมิา

180 นางสาว เดือนฉาย แสวงสิน

181 นางสาว นาตยา ศรีพันธ์

182 นางสาว นนทริา ผิวออ่น

183 นางสาว ขวัญสกลุ ศรีชมภู


















