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ล าดับที่

๑ นางสาว จิระภา เยาวชินากร

๒ นางสาว ศิริรัตน์ สุวรรณโณ

๓ นางสาว กติติยาภรณ์ แทน่ประมูล

๔ นาย พีรณัฐ นราตรีกลุ

๕ นางสาว จิราภรณ์ พงศ์พันธ์

๖ นางสาว นภารัตน์ เกา้เอี้ยน

๗ นางสาว จรรยพร ศรีประสิทธิ์

๘ นางสาว วรรณวิสา หล าสะ

๙ นางสาว ฐิติกา รัตนบรุานันท์

๑๐ นางสาว อนิสรา บญุมา

๑๑ นางสาว เพ็ญผกา ทองศรีแกว้

๑๒ นางสาว อนิทริา จันทร์แกว้

๑๓ นางสาว เมวี จันทร์สงค์

๑๔ นางสาว วรรณเลขา พิมเสน

๑๕ นางสาว ซูลยานี อาลอาดัม

๑๖ นาย ฮัสรี ดือราซอ

๑๗ นางสาว มัสนะ มาลาวัยจันทร์

๑๘ นางสาว มาริสา สะมาแอ

๑๙ นางสาว พรทภิา มณีรัตนวรกลุ

๒๐ นางสาว ศิโรรัตน์ เพชรรักษ์

๒๑ นางสาว สาวิตรี ศิริเพชร

๒๒ นางสาว ฟาอาดา กองพันธ์

๒๓ นางสาว จรวยพร ขาวหวาน

ระหว่างวันที ่1 - 3 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 108 ราย

ชือ่ - สกุล
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๒๔ นางสาว เจนจิรา ทองรมย์

๒๕ นางสาว ฮาซน๊ะ ยีเร็ง

๒๖ นางสาว จุฑาภรณ์ เอยีดเหนิ

๒๗ นางสาว อคัรวีร์ ยอดสุวรรณ

๒๘ นางสาว นันทวัน บญุโยม

๒๙ นางสาว สิริกาญจน์ จันแดง

๓๐ นางสาว อฟันาน หลงแดวา

๓๑ นางสาว อยานี เล๊าะเสะ

๓๒ นางสาว รุสวาตี สาและ

๓๓ นางสาว อาดีละต์ บนิดุเหล็ม

๓๔ นางสาว พัชรี นิสะนิ

๓๕ นางสาว กามาล่า เกษา

๓๖ นางสาว รัตติกาล พุกพบสุข

๓๗ นาย อมิรอน สุปตัติ

๓๘ นางสาว นูรีย๊ะ อาบดูอแล

๓๙ นางสาว พิมพิศา ยะกบ๊

๔๐ นางสาว ชฎาพร ขวัญรอด

๔๑ นางสาว ศศิ ลารีนู

๔๒ นาย วัชรพงศ์ พรหมจรรย์

๔๓ นาย ณัฐภทัร์ จันทรัตน์

๔๔ นาย อรุณ หลีอาซิม

๔๕ นางสาว ชลธิชา รักษายศ

๔๖ นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ เนียมปาน
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๔๗ นางสาว ฐิติมา แสงอรุณ

๔๘ นางสาว กานต์ธิดา ศรีบริรักษ์

๔๙ นางสาว มาริสา โส๊ะหลี

๕๐ นางสาว กญัญารัตน์ สว่างวงค์

๕๑ นางสาว พัชราภรณ์ ออ่นแกว้

๕๒ นางสาว วิลาวัลย์ คงต้ิง

๕๓ นางสาว ฟิรฮานา บากา

๕๔ นางสาว เสาวรส กิ้มแกว้

๕๕ นางสาว ศุภาวดี สุทธิพงษ์

๕๖ นางสาว จันทกานต์ สุวรรณสถิตย์

๕๗ นางสาว ลักษณา คงมี

๕๘ นางสาว ฟารีดา ขะเดหรี

๕๙ นางสาว กาญจนา ไกรคุ้ม

๖๐ นางสาว อรณีย์ หะแวกะจิ

๖๑ นางสาว นีรชา โต๊ะเส็น

๖๒ นางสาว จุฑาภรณ์ หนูศรี

๖๓ นางสาว กสุุมา ทองส่งแสง

๖๔ นางสาว นภสัสร อตัตะพันธ์

๖๕ นางสาว ชนิภา เสียงดัง

๖๖ นางสาว กาสมัส แวนาแว

๖๗ นางสาว กาญจนมาศ ทองพลับ

๖๘ นางสาว นวพร เลิศล้ าไตรภพ

๖๙ นางสาว สุปราณี เอง่ฉ้วน
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๗๐ นางสาว ซอฝีย๊ะฮ์ แดงเหม

๗๑ นางสาว นัซเราะฮ์ ตาบาซา

๗๒ นางสาว เสาวลักษณ์ กล่ินแกว้

๗๓ นางสาว ศิรภสัสร รัตนมณี

๗๔ นางสาว วีญานุช สุคนธรส

๗๕ นางสาว ณัฐฐา แซ่ซ้ิน

๗๖ นางสาว สุภาวรรณ สุขสว่าง

๗๗ นางสาว เนตรชนก เทพสุริวงค์

๗๘ นางสาว จิตติมา ม่วงจันทร์

๗๙ นางสาว ชุติมา เบญ็โส๊ะ

๘๐ นางสาว โนรซาฟีนา อาแว

๘๑ นางสาว ดารุณี จิตหลัง

๘๒ นางสาว ณัฏฐา รัตนราศี

๘๓ นางสาว ฐิติมา แซ่ล้ี

๘๔ นางสาว นารีย์ตา ลงซา

๘๕ นางสาว เพชรรัตน์ บญุทกึ

๘๖ นางสาว ฮานีฟะห์ เจะเตะ

๘๗ นางสาว มูนา โตะมอ

๘๘ นางสาว อาทติยา มรรคาเขต

๘๙ นางสาว ฮาฟีซา เจ๊ะมูซอ

๙๐ นางสาว เบญจมาภรณ์ กร้าณรงค์

๙๑ นาย กริชกร เจริญวาที

๙๒ นางสาว อาสือมะ ดาแม



               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ล าดับที่

ระหว่างวันที ่1 - 3 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 108 ราย

ชือ่ - สกุล

๙๓ นางสาว สุทตัตา ชาญแท้

๙๔ นางสาว แพรวรุ้ง สุขสวัสด์ิ

๙๕ นางสาว วิลาสินี สุวรรณรัตน์

๙๖ นางสาว วิภาวัล จันทร์ส่องแสง

๙๗ นาย กติติพงศ์ แกว้สุข

๙๘ นางสาว วนิดา หวันค า

๙๙ นางสาว จิราพัชร บญุวรเพ็ช

๑๐๐ นางสาว มุกตาภา ชีวานุรัตน์

๑๐๑ นางสาว อามีนี เวาะหลง

๑๐๒ นางสาว สุคารี ตาเดอนิ

๑๐๓ นางสาว ศุภสิรา ทองค าจันทร์

๑๐๔ นางสาว สุภาวดี แกว้เมฆ

๑๐๕ นางสาว เนตรนภา ศรีมุข

๑๐๖ นางสาว สุดารัตน์ เหมมันต์

๑๐๗ นาย อดุมศักด์ิ หมอกมี

๑๐๘ นางสาว วรรดี หมาดอี












