
ล ำดับท่ี

1 นางสาว กนกเนตร บุญยศ
2 นางสาว กนกพร สานนท์
3 นางสาว กนกวรรณ ชุมนวล
4 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ภา
5 นางสาว กนกวรรณ อุทธา
6 นางสาว กมลฉัตร ดีขัน
7 นางสาว กรรณิการ์ แพงศรี
8 นาย กรวิชญ์ วินิจ
9 นางสาว กรุณา คุณพาที
10 นางสาว กฤติพร ศรีไสล
11 นางสาว กฤติยากร พรมลาย
12 นางสาว กัญจนพร ภูล้นแก้ว
13 นางสาว กัญญารัตน์ ยังดี
14 นางสาว กัลยารัตน์ บุญรองเรือง
15 นางสาว กาญจนา วระหะสังข์
16 นางสาว กานดา โทบุดดี
17 นางสาว กานต์รวี ท้าวมา
18 นาย กิตติวัฒน์ โยลัย
19 นางสาว กิติยา คงมงคล
20 นางสาว กุลธิดา จงอ่อนกลาง
21 นางสาว กุลสตรี อสิกัน
22 นางสาว เกวลิน บุตรดี
23 นางสาว เกวลี ค าสามารถ
24 นางสาว ครองขวัญ บุญเสริม

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 260  รำย

ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 มีนำคม 2564

     ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จังหวัดอุบลรำชธำนี
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25 นางสาว จรรยพร สมบูรณ์
26 นางสาว จริญา สุนทรา
27 นางสาว จริยา ทองค า
28 นางสาว จริยา ธีรัตม์ธนนนท์
29 นางสาว จันทกานต์ ศรีมุล
30 นางสาว จิดาริน พลมาตย์
31 นางสาว จินตนา สีสุก
32 นางสาว จินตหรา ว่องไว
33 นางสาว จิรสุตา จวบกระโทก
34 นางสาว จิระพร อ้อมชมภู
35 นางสาว จุฑาภา ผาสุข
36 นางสาว จุฑามณี จีรดิษฐ
37 นางสาว จุฑามาศ จีรดิษฐ
38 นางสาว จุฑามาศ สาระวัน

39 นางสาว จุฑามาศ สูงสันเขต

40 นางสาว จุพารัตน์ แสนรัตน์

41 นางสาว เจนจิรา มุละสิวะ

42 นางสาว เจนจิรา ใยโพธ์ิ

43 นางสาว เจนจิรา ลือชา

44 นางสาว แจ่มนภา จันทร์หอม

45 นางสาว ชฎาพร วรรณสินธ์ุ
46 นางสาว ชนนิกานต์ เจริญสมบัติ

47 นางสาว ชนาพร สะอาด

48 นางสาว ชนิญญา ตันปุกฉา
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49 นางสาว ชนิดา นารัตน์

50 นางสาว ชมภูนุช กาวิน

51 นางสาว ชลดา พุทธเกษ
52 นางสาว ชลธิชา กระโพธ์ิ

53 นางสาว ชลธิชา วิลา
54 นางสาว ชลลดา ก าจัด
55 นางสาว ชัชชญา สายทรัพย์

56 นาย ชัยชนะ การวงค์

57 นาย ชาณุวัฒน์ ภูชมช่ืน

58 นางสาว ชุจิตรตา สายสังข์
59 นางสาว ชุติมา กงตาตัด

60 นางสาว ชุติมา นิลจิตร์

61 นางสาว ฐานิกา ชาวระนอง

62 นางสาว ฐิติมา ตรีชินะพงศ์
63 นางสาว ณัชาภรณ์ จินาวัน

64 นางสาว ณัฏฐณิชา นนทา

65 นางสาว ณัฐชริกา เกณฑ์พล

66 นางสาว ณัฐธยาน์ เจริญเดช

67 นางสาว ณัฐนรี ศิริจันทร์

68 นางสาว ณัฐนันท์ พันธ์ยงค์

69 นางสาว ณัฐพร สืบสิงห์

70 นางสาว ณัฐสุดา จิตมาต

71 นางสาว ณัฐสุดา ลือเดช

72 นางสาว ณัฐสุดา หาญชนะ
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73 นางสาว ณีรนุช โพธิมาศ

74 นางสาว ดลวรรณ ทองไสล

75 นางสาว ดาราวรรณ ทองบ่อ

76 นางสาว ทอฝัน บริหาร

77 นางสาว ทักษพร รัตนะวัน

78 นางสาว ทัตพิชา ถิระโคตร

79 นางสาว ทิพธัญญา หอมส าราญ

80 นาย ธนพล แก้วเหล็ก

81 นางสาว ธนัชพร รักชาติ

82 นางสาว ธนาภรณ์ ทะสุนทร

83 นาย ธนุพงษ์ สีเสมอ

84 นางสาว ธัญญา ศรีธรรม

85 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีเมือง

86 นางสาว นภัสสร กุลสุทธ์ิ

87 นางสาว นริศรา เงินหม่ืน

88 นางสาว นริศรา นันทะโพธิเดช

89 นางสาว นริศรา พิมพ์อินทร์

90 นางสาว นลินทิพย์ กองพร

91 นางสาว นัฐพร กมลสาร

92 นางสาว นันทนา พรมสิงห์

93 นาย นันทวัฒน์ เครือศรี

94 นางสาว น  าทิพย์ พันวิชัย

95 นางสาว นิตยา ค าหล้า

96 นางสาว นิตยา แสนจันทร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 260  รำย

ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 มีนำคม 2564

     ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จังหวัดอุบลรำชธำนี

97 นางสาว นิราวัลย์ อาระวี

98 นางสาว นิษฐา ลุผล

99 นางสาว นีรนุช แก้วยก

100 นางสาว นุชศราภรณ์ โทมี

101 นางสาว เนตรนารี สมรูป

102 นางสาว บุญฑริตา บุญมาก

103 นางสาว บุณฑริกา สุดเนตร

104 นางสาว บุปผา ค ามงคล

105 นางสาว บุษกร พยัฆธา

106 นางสาว บุษกร สิงห์แก้ว

107 นางสาว เบญจมาศ วรรณเวช

108 นางสาว เบญจวรรณ โพธารินทร์

109 นางสาว เบญจวรรณ สัจธรรม

110 นางสาว ปภัสรา ทองมนต์

111 นางสาว ประดับดาว กลมเกลียว

112 นางสาว ประภาวรรณ ต้นค า

113 นางสาว ปรารถนา สมควรชัด

114 นางสาว ปรินทร ลอยลม

115 นางสาว ปรินา มูลราช

116 นางสาว ปริศนา พรมาเนตร

117 นางสาว ปรียาพร ทองทวิง

118 นางสาว ปวริศา งามตา

119 นางสาว ปวีณา นาอิสาน

120 นางสาว ปวีณา บุญเหลือ
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121 นางสาว ปวีณา มุมทอง

122 นางสาว ปัทมวรรณ สุนิพันธ์

123 นางสาว ปาจรีย์ ป้อมสวัสด์ิ

124 นาวสาว ปารวิตา บัวโต

125 นางสาว ปาลิตา ภิรมย์กิจ

126 นาย ป่ินพงศ์ จิรประวาศรี

127 นางสาว ปิยนุช โทศรีแก้ว

128 นางสาว ปิยะนุช บุญจรัส

129 นางสาว ปิยะภรณ์ มาลาดาษ

130 นางสาว ปิยาภรณ์ โสภามี

131 นางสาว ผกามาศ ส ารวมใจ

132 นางสาว พนิตอนงค์ เติมขุนทศ

133 นางสาว พรชิตา ลือชา

134 นางสาว พรพรรณ ยุบลพันธ์ุ

135 นางสาว พรพิมล พลขันธ์

136 นางสาว พรรณวดี พวงพันธ์

137 นางสาว พริมา ประจิตร

138 นางสาว พลอยไพลิน ฟามาเกา
139 นางสาว พัชราภา คุดนา
140 นางสาว พัชราภา สามหาดไทย
141 นางสาว พิจิตรา ศรีชนะ
142 นางสาว พิชชานารถ ชมภูวงษ์
143 นางสาว พิชญาภัค พูนศรี
144 นางสาว พิชญาภา สิทธิวงศ์
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145 นางสาว พิมพ์ระพี จุลบุดดี
146 นางสาว พิศมัย ดวงน้อย
147 นางสาว พีรดา ไตรพรม
148 นางสาว พีรนุช ศรีแก้ว
149 นาย พุฒิพงศ์ ช่วยสุข
150 นางสาว พูลศรี ชาค าไฮ
151 นางสาว เพ็ญนภา ทุมมานาม
152 นางสาว เพ็ญพิชชา พวกดี
153 นางสาว ภัคจิรา จุ้ยม่วงศรี
154 นางสาว ภัคจีรา ภูวงษา
155 นางสาว ภัทรพร กุกุดเรือ
156 นาย ภานุศักด์ิ โสภิตะชา
157 นางสาว ภิรมย์พร นรชาญ
158 นางสาว มณีรัตน์ พลรักษ์
159 นางสาว มณีรัตน์ อ่ิมอ้วน
160 นางสาว มนัญญา ช่วยนคร
161 นางสาว มนัสวี เจตนา
162 นางสาว มัทนา ผิวค า
163 นางสาว มัลธิณี นนท์ศิริ
164 นางสาว มาลินี ศรีวะรมย์
165 นางสาว มุทิตา ศรีงาม
166 นาย ยศรวิศ วัฒน์พานิช
167 นางสาว รพีพร ไพรจันดา
168 นางสาว รพีพร เสาะแสวง
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169 นางสาว รัศมี แก้วศรี
170 นางสาว ราตรี โมกไธสง
171 นางสาว รุจิรภา วงศ์ศรีทา
172 นางสาว รุจิรา บุญประโสม
173 นางสาว เรวิกา บุญทูล
174 นางสาว ลดาวัลย์ นามทอง

175 นางสาว ลลิตา ไชยวงค์

176 นางสาว วณิชชา พรเจริญ

177 นางสาว วรรภา บุญสงค์

178 นางสาว วรางคณา ประเสระกัง

179 นางสาว วราภรณ์ เจริญบุญ

180 นางสาว วริศรา สว่างภพ

181 นางสาว วศินี เหล่าอุ่นอ่อน
182 นางสาว วิชญาพร บุญฉิมพลี

183 นางสาว วิชญาพร บุรารัตน์

184 นางสาว วิภาลัย แก้วชะอุ่ม

185 นางสาว วิภาวรรณ สุดเนตร

186 นางสาว วิภาวี วิธี

187 นางสาว วิลาวัณย์ พ่ัวพันธ์
188 นางสาว ศรัณย์พร ภูนะยา

189 นางสาว ศรินยา บุญประชม
190 นางสาว ศรีปทุม วันยาว
191 นางสาว ศรีพาภรน์ สายอุทา

192 นางสาว ศิรินันท์ วรรณโสภา
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193 นางสาว ศิริพร ดอนน้อย

194 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์แจ่ม
195 นางสาว ศิริลักษณ์ วงแหวน

196 นางสาว ศิริลักษณ์ ส่องแสง

197 นางสาว ศิริลักษณ์ สูงยาง

198 นางสาว ศิริหทัย ชิณพันธ์
199 นางสาว ศิวพร กมล

200 นางสาว ศุภลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ

201 นางสาว ศุภากร แก้วประจันต์

202 นางสาว ศุภาพิชญ์ ทองเกลียว

203 นางสาว ศุภิสรา มลศิลป์

204 นางสาว สภัสสร สีวัง

205 นางสาว สรินนา สมหวัง

206 นางสาว สัณห์ฤทัย บุญสุข

207 นางสาว สาวิตรี โมกไธสง

208 นางสาว สิรารมย์ วงศ์หินกอง

209 นางสาว สิราวรรณ หอมจันทร์

210 นางสาว สิรินญา บุตรสาร

211 นางสาว สิรินยา ป้องวันค า

212 นางสาว สิริพรรณ ศรีสุจันทร์

213 นางสาว สิริภา มนัส

214 นางสาว สิริยากร วัฒนสิงห์

215 นางสาว สุกัญญา สุทธิธรรม

216 นางสาว สุจิตรา นนทะศิล
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217 นางสาว สุดฤทัย คู่กระโทก

218 นางสาว สุดารัตน์ ระงับภัย

219 นางสาว สุทธิดา ดาประสงค์

220 นาย สุเทพ แก้วศรีเมือง

221 นางสาว สุนันทา พิลาสุข

222 นางสาว สุนิษา ทองกลม

223 นางสาว สุปรียา ประทามะโก

224 นางสาว สุพัตรา เพ็งแจ่ม

225 นางสาว สุภัจนาภรณ์ พาประจง

226 นางสาว สุภาวดี เบ็ญมาส

227 นางสาว สุวนันท์ เหลือสุข

228 นางสาว สุวรรณี ทีฆะพันธ์

229 นางสาว สุวัฒนี ชนะสุข

230 นางสาว สุวันนี องอาจ

231 นางสาว เสาวณีย์ ภูมิศรี

232 นางสาว แสงดาว วิทเวช

233 นางสาว โสภิดา สุวรรณะติ

234 นางสาว หทัยภัทร กุลทอง

235 นางสาว หยาดพิรุณ เนียมมูล

236 นางสาว อติกานต์ เพชรสีม่วง

237 นางสาว อทิตยา ไตรทิพย์

238 นางสาว อนันตญา บัวศรี

239 นางสาว อโนชา ดอกพุฒ

240 นางสาว อภัสนันท์ อุตส่าห์



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 260  รำย

ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 มีนำคม 2564

     ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จังหวัดอุบลรำชธำนี

241 นางสาว อภิชญา บุญติด

242 นางสาว อภิญญา เจนจบ

243 นางสาว อภิสมัย ศรีมี

244 นางสาว อมรรัตน์ ถินมานัด

245 นางสาว อรญา พรหมเสนา

246 นางสาว อรทัย ทาพลงาม

247 นางสาว อรปรียา เถาโต

248 นางสาว อรพรรณ ทองอินทร์

249 นางสาว อรวรรณ สอนสุข

250 นางสาว อรอนงค์ ศิลา

251 นางสาว อรุณี อ่อนนอก

252 นางสาว อัมพวรรณ โสภาสิน

253 นางสาว อารยา นาคีรักษ์

254 นางสาว อาริศา ศุภนิมิตร

255 นางสาว อารียา สิทธิโชค

256 นางสาว อุบลวรรณ นบนอบ

257 นางสาว อุมารังษี ชัยอุดม

258 นางสาว อุรัสยา เสาวกุล

259 นาย เอกรัตน์ โพธ์ิขาว

260 นางสาว ไอลดา สังสงหา
























