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๑ นางสาว อรยา สุดสังข์

๒ นางสาว องัศุมาลี จริตงาม

๓ นาย นัทธพงศ์ ศรีสุข

๔ นางสาว บญุวาสนา ดอนมะเด่ือ

๕ นางสาว วัลลภา วรครุธ

๖ นางสาว กนกวรรณ สีกะชา

๗ นาย ศักด์ิศรี พลขันธ์

๘ นางสาว พิชญานิน พิทยากลู

๙ นางสาว ญาสุมินทร์ เล่ือนฤทธิ์

๑๐ นางสาว เมริณี โยวะราช

๑๑ นางสาว ศศิณัฏฐ์ สุทธิสนธิ์

๑๒ นาย พงษ์ศรเทพ เดิมพันธ์

๑๓ นางสาว จิราพร ค าเกง่

๑๔ นางสาว กาญจนา สุภาวะหา

๑๕ นางสาว ศรัณยา ปราโมทย์

๑๖ นาย ธนากร ประคอง

๑๗ นางสาว อาภสัสร หล้าธรรม

๑๘ นางสาว เอื้องผล กาลพัฒน์

๑๙ นางสาว รัตนา ศรีแกว้

๒๐ นางสาว นิรชา มิตรโสม

๒๑ นางสาว วราภรณ์ รัตนเสนศรี

๒๒ นางสาว วราภรณ์ พนม

๒๓ นางสาว ชนัฎติกาณจ์ พวงล าเจียก

ระหว่างวันที ่19 - 21 มนีาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 168 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นาย พรมนัส เอน็น้อย

๒๕ นางสาว สรวงสุดา ดีรุณ

๒๖ นางสาว ศิริภทัรา ค ามะรักษ์

๒๗ นางสาว ทพิย์ธิดา    อนิทรีย์

๒๘ นางสาว สิริยากร ทองสุทธิ์

๒๙ นางสาว สุดารัตน์ ทองดี

๓๐ นางสาว ขนิษฐา ไชยมูล

๓๑ นางสาว สุวดี ทองทพิย์

๓๒ นางสาว กลุปรียา แนวมัน่

๓๓ นางสาว มัณฑนา พรมชาติ

๓๔ นางสาว อนุชตรา เหมือนตา

๓๕ นางสาว พัชราวรรณ ดังกอ้ง

๓๖ นางสาว วิจิตรา รัตนะวัน

๓๗ นางสาว อไุรพร จิบจันทร์

๓๘ นางสาว ชลัญญา ภาษี

๓๙ นางสาว อจัฉรา บญุราช

๔๐ นางสาว ศิริยากร พรหมศรี

๔๑ นางสาว สนธิยา สารพล

๔๒ นางสาว ณัชชา ลือขจร

๔๓ นางสาว ชนนิกานต์ เวียงแกว้

๔๔ นางสาว อญัสุดา มากคุ้ม

๔๕ นางสาว พวงไข่มุข เหล่ามหาจักร

๔๖ นางสาว อนิทริา เหล่าแค
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๔๗ นางสาว รุ่งทวิา ภมูิพัฒน์

๔๘ นางสาว นารีรัตน์ ไชยโคตร

๔๙ นางสาว กานดา แสงเพ็ง

๕๐ นางสาว ปวีณา สุขเกษม

๕๑ นางสาว กาญจนา เครือหอม

๕๒ นางสาว วิภาดา สีหจันทร์

๕๓ นางสาว จริยา รัตนพันธ์

๕๔ นางสาว อภญิญา นาหอ่ม

๕๕ นางสาว กรกนก พลพงษ์

๕๖ นางสาว สุดารัตน์ ใจทอง

๕๗ นางสาว มุกดา กรัิงดา

๕๘ นางสาว ศิริวิมล เตชะ

๕๙ นางสาว จันทมิาภรณ์ ไขกระโทก

๖๐ นางสาว น้อง รองสุพรรณ

๖๑ นางสาว ณัฐธิดา ทพิสุวรรณ์

๖๒ นางสาว อรญา เสียงเพราะ

๖๓ นางสาว มนต์ศิริลักษณ์ บญุมา

๖๔ นางสาว ปณัดดา จันทะแจ่ม

๖๕ นางสาว ศิราณา วรรณทวี

๖๖ นางสาว อภญิญา บญุนรา

๖๗ นางสาว วัชราพร แปน้ด้วง

๖๘ นางสาว จุฑามาศ วรเชษฐ

๖๙ นางสาว ปริศนา งามฉลาด
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๗๐ นางสาว เบญจมาศ หวังผล

๗๑ นางสาว อจัฉรา สมาคม

๗๒ นางสาว ภสัรินทร์ สุขวงษ์

๗๓ นางสาว ปาณิศา ผาบถา

๗๔ นางสาว กนกพร ชุ่มหอม

๗๕ นางสาว ศิริพร ศรีสมพร

๗๖ นาย กฤษณะ สุขเติบ

๗๗ นางสาว อจัฉราภรณ์ ภนูุภา

๗๘ นางสาว วลิศตา สงครามไชย

๗๙ นางสาว มณีรัตน์ พาหา

๘๐ นางสาว เกศินี สาแกว้

๘๑ นางสาว สมพร วรรณทวี

๘๒ นางสาว ชลธิชา โลนไธสง

๘๓ นาวสาว สิริลักษณ์ สายโน

๘๔ นางสาว ศิราภรณ์ คงเท

๘๕ นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ค าภบูาล

๘๖ นางสาว สุภาวิดา อระไง

๘๗ นางสาว วราพร เสมไธสง

๘๘ นางสาว พัฒนียา อรรคบตุร

๘๙ นางสาว สุกญัญา ค าด้วง

๙๐ นางสาว ธัญญารัตน์ มณีศรี

๙๑ นางสาว พรพิมล สุนันท์

๙๒ นางสาว กรรณิการ์ บรรลือ 
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๙๓ นางสาว ชไมพร โพธิวัฒน์

๙๔ นางสาว นิภาพร ค าออ่น

๙๕ นางสาว เปรมฤดี โคตรวงษ์

๙๖ นางสาว เบญจวรรณ ด าดิน

๙๗ นางสาว ปยิธิดา อาสนานิ

๙๘ นางสาว วิจิตรา ศาลากาหมุด

๙๙ นางสาว วิลาวัณย์ ไพรบงึ

๑๐๐ นางสาว จินดารัตน์ พงษ์มา

๑๐๑ นางสาว ณัฐธิดา บญุยิ่ง

๑๐๒ นางสาว จุลณีย์ ศิลาชัย

๑๐๓ นางสาว นัฐธิดา สีหนาท

๑๐๔ นางสาว ชาลิสา บญุเสริม

๑๐๕ นาย นนทวัฒน์ เปร่งสุข

๑๐๖ นางสาว พนิดา ฉุใจ

๑๐๗ นางสาว ดาวนภา โยธี

๑๐๘ นางสาว ศศิมา อรัญศักด์ิ

๑๐๙ นางสาว สุรีษา หาญหงษ์

๑๑๐ นางสาว เจนจิรา ฝางค า

๑๑๑ นางสาว จุฑารัตน์ พันธ์ศรี

๑๑๒ นางสาว พิมพ์ประภา ค าผง

๑๑๓ นางสาว สุดาภรณ์ สิงหท์อง

๑๑๔ นาย ศรันยู งาหอม

๑๑๕ นางสาว ทพิยรัตน์ ศิริสาร
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๑๑๖ นางสาว กลัยา กล าเงิน

๑๑๗ นางสาว ชลธิชา สุขศรี

๑๑๘ นางสาว วิภาภรณ์ เกษกรณ์

๑๑๙ นางสาว กาญจนา แพทย์ออ้

๑๒๐ นางสาว อฤทยั มะโนชาติ

๑๒๑ นางสาว มนัสชนก จันทร์ดี

๑๒๒ นางสาว ณัฐธยาน์ เพ็งแจ่ม

๑๒๓ นางสาว ชนนิกานต์ แกว้จันทร์

๑๒๔ นางสาว วาริณี มาตรผล

๑๒๕ นางสาว อรอมุา อนิตะนัย

๑๒๖ นางสาว สุดารัตน์ ทาระ

๑๒๗ นางสาว ไอรดา บตุรราช

๑๒๘ นางสาว รัชนี จันทร์ดัด

๑๒๙ นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์

๑๓๐ นางสาว วนิดา ใจมนต์

๑๓๑ นางสาว ธัญชนก ค าเหมา

๑๓๒ นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภเลิศ

๑๓๓ นางสาว ยุวดี โพธิข์าว

๑๓๔ นางสาว พัทรียา หงษ์ศิริ

๑๓๕ นางสาว อรัญญา ทรงกลด

๑๓๖ นางสาว วรรณภา ศรีละพันธ์

๑๓๗ นางสาว ณัฎฐาภรณ์ บญุส่ง

๑๓๘ นาย โสภณวิชญ์ เกษแกว้
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๑๓๙ นาย วัชราพล สาธุการ

๑๔๐ นางสาว พัชรี ศรีบญุเรือง

๑๔๑ นางสาว รัตนาภรณ์ ทบัพันธ์

๑๔๒ นางสาว สุนารี สีม่วง

๑๔๓ นางสาว เสาวณีย์ วงศ์พินิจ

๑๔๔ นางสาว สิริรัตน์ รัตนวัน

๑๔๕ นางสาว อภสัรา ไชยภา

๑๔๖ นางสาว นัฐติยา ส าเนียงนวล

๑๔๗ นางสาว สุลิตา วรรณวงค์

๑๔๘ นางสาว จิตรสินี  ศรีกะชา

๑๔๙ นางสาว รัชณีย์ วรรณวงษ์

๑๕๐ นางสาว ลัดดา มะณี

๑๕๑ นางสาว ชลริณี จันทจิตร

๑๕๒ นางสาว วราภรณ์ ลือโลก

๑๕๓ นางสาว กรเรขา สุวรรณพัฒน์

๑๕๔ นางสาว นันทดิา งามวิลัย

๑๕๕ นางสาว น้ าทพิย์ สุริโย

๑๕๖ นางสาว จิราภรณ์ สุจันทา

๑๕๗ นางสาว วราพร โพธิบตุร

๑๕๘ นางสาว กาญจนาพร วัฒนวงษ์คีรี

๑๕๙ นางสาว สุพาพร จันทร

๑๖๐ นางสาว กมลทพิย์ ผิวนวล

๑๖๑ นางสาว สุดาพร ไชยปญัญา



               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

ระหว่างวันที ่19 - 21 มนีาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 168 ราย

ชือ่ - สกุล

๑๖๒ นางสาว ศิรินภา หล้าสงค์

๑๖๓ นางสาว อไุรรัตน์ ทองดี

๑๖๔ นางสาว สมฤทยั ปานภกัดี

๑๖๕ นางสาว รวงทอง ไพทลูย์

๑๖๖ นางสาว ปทัมภรณ์ สุธารส

๑๖๗ นางสาว มยุรี ฝังนิล

๑๖๘ นางสาว ปริูดา บญุเสนอ


















