
                รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 81 ราย

ล าดับที่

๑ นางสาว ฝารีด๊ะ ละใบโส๊ะ
๒ นางสาว รัชนี ปานบุตร
๓ นางสาว อภิญญา ชูเทา้
๔ นางสาว สกาวดี สีสวา่ง
๕ นางสาว ฉนัทิศา สกลุพนัธุ์
๖ นางสาว สิริญา แสงแกว้
๗ นางสาว ปณัดฎา จนัทร์มุข
๘ นางสาว วรรณิศา จนัทร์คง
๙ นางสาว นิฟาซียะห์ แวหะยี
๑๐ นาย พีระพล ชาติภยั
๑๑ นางสาว กรองทอง แกว้บณัฑิตย์
๑๒ นางสาว ธนาวดี หาญแกลว้
๑๓ นางสาว วรรณมณี บุญหลง
๑๔ นางสาว ณัฐนิชา แสงงจนัทร์
๑๕ นางสาว นศัริน หนูโสย
๑๖ นางสาว สุจิตรา คุสิตา
๑๗ นางสาว อรัญญา ชูเทา้
๑๘ นางสาว กมลวรรณ คงแกว้
๑๙ นางสาว หสัวรรณ หมาดหนุด
๒๐ นางสาว อริษา เหลา๊ะหมาน
๒๑ นางสาว สุมาวดี ไข่คงรอด
๒๒ นางสาว พณัณิตา สองแกว้
๒๓ นางสาว กนกพร นิลจนัทร์

ชือ่ - สกุล

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที ่21 - 23 กุมภาพันธ์  2561
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๒๔ นางสาว หทยัภทัร ศรีเจริญ
๒๕ นางสาว จิราภรณ์ กลุดี
๒๖ นางสาว วนัวิสาข์ เมืองพรหม
๒๗ นางสาว ชนิสรา เครือทอง
๒๘ นางสาว สาธิยา ไพรพฤกษ์
๒๙ นาย ภทัธาวธุ ศรีทองเพง็
๓๐ นางสาว ธนัยพร แหลม็เหละ
๓๑ นางสาว ลดัดาวลัย์ เยาวด์  า
๓๒ นางสาว ธิดามาศ แซ่ล่ิม
๓๓ นางสาว ลลิตา จิตตเ์พง็
๓๔ นางสาว นิตยา แสะอาหลี
๓๕ นางสาว วิยดุา คลองร้ัว
๓๖ นาย นนทวฒัน์ แสงสวา่ง
๓๗ นางสาว ไรหนบั ติงโหยบ
๓๘ นางสาว กาญจนา ซาเฮา้

๓๙ นางสาว นจันนัท์ นุตวฒัน์

๔๐ นางสาว ชนากานต์ พิมโคตร

๔๑ นางสาว มารตี หมดัสี

๔๒ นางสาว จริยา เวชชะกะ

๔๓ นางสาว สุกญัญา ช่างเรือ

๔๔ นางสาว กรนิกา วาราช

๔๕ นาย ธนศกัด์ิ เจียรนยั
๔๖ นางสาว สุภาพร ทองพงศ์
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๔๗ นางสาว สุจิกา ไชยกลู

๔๘ นางสาว อานิซา แปะอิง

๔๙ นางสาว สุจิวรรณ เอ่ียมสกลุ

๕๐ นางสาว สุธาทิพย์ พฒันา

๕๑ นางสาว สุวารี ซ่อนกล่ิน
๕๒ นาย ลิขิต ศรีเจริญ

๕๓ นางสาว นฤนาฎ สุโสะ
๕๔ นางสาว ดาวเรือง ไทยถนอม
๕๕ นางสาว อรปรียา มณีรัตน์

๕๖ นางสาว พิชชญา เตง็รัง

๕๗ นางสาว วิภาดา แซ่ตั้ง

๕๘ นางสาว ณัฏฐ์พิชา ผิวอ่อนดี
๕๙ นางสาว วริศรา แกว้ศิริ

๖๐ นางสาว วรินทร กรงทอง

๖๑ นางสาว กาญจนารัตน์ กลุดี

๖๒ นางสาว ยาวารี มะอะนี
๖๓ นางสาว สโรชา ชูภาระกิจ

๖๔ นางสาว กาญจนา สีประโคน

๖๕ นางสาว วรรณฤดี ทองขาว

๖๖ นางสาว กลัยาพร เพง็แพง่

๖๗ นางสาว ขนกวรรณ ช่วยเจริญ

๖๘ นางสาว กลัยานี เพง็แพง่

๖๙ นางสาว จตุพร รองเหลือ
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๗๐ นางสาว เนตรชนก สาลีโพชน์

๗๑ นางสาว ดวงหทยั อินวรรณะ

๗๒ นางสาว ชารีน่า หมาดชาย

๗๓ นางสาว ฉวีวรรณ วงศพ์ลาย

๗๔ นางสาว หทยัทิพย์ นุ่นเกตุ

๗๕ นางสาว ดารารัตน์ ไชยลาภ

๗๖ นางสาว สินีนาฎ วงัร่ม

๗๗ นางสาว วรรณมณี หุย้เลก็

๗๘ นางสาว จนัทร์ตีนา สุริยะ

๗๙ นางสาว ฐิติยา ใจแกว้

๘๐ นางสาว ชนกวรรณ ศิรินุพงศ์

๘๑ นางสาว ฟาริดะห์ หะจิ










