
ล ำดับที่ ชื่อสถำบนักำรศึกษำ ทมี
ทมีที่ 1 
รำยชื่อ

ชื่อ สกุล
1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง นำงสำว ณัฐนรี ทองดีพนัธ์ 1 นำงสำว วิสำยะ แมคคำน

นำงสำว สวนีย์ มุงเมือง
2 นำงสำว ปลำยดำว ณ ล ำปำง

นำงสำว เจนจิรำ แก้วมีศิลป์
2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล 1 นำงสำว ปยิำภรณ์ แสงทบัทมิ

นำงสำว เบญจวรรณ แซ่ซู
2 นำย ณฐพลร์ พบิลูศุภศริโสภณ

นำงสำว จันทนิภำ เกิดศิริ
3 วิทยำลัยเซำธ์อีสทบ์ำงกอก นำงสำว รัตนำภรณ์ ขำววัด 1 นำงสำว ชลจิรำ จันทรี

นำงสำว ศิวพร ผ่ำนสุวรรณ
2 นำงสำว มนัสชนก รอดฟู

นำย ชำนนท์ ธำนีพรรณ
4 มหำวิทยำลัยศรีปทมุ วิทยำเขตชลบรีุ นำงสำว พรทวิำ แสงเขียว 1 นำย จิรวัฒน์ อ้นเกษ

นำงสำว ขวัญภริมย์ จันทรสุก
2 นำงสำว แก้วผกำ จันทร์เกษม

นำงสำว สุมำลี บศุย์น  ำเพช็ร
5 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก ดร. กัญฐณำ ดิษฐ์แก้ว 1 นำย พงศ์อณุชำญ รวีย์ชชำนนท์

นำงสำว วรรณธนำ ติรสำ
2 นำงสำว สุนิสำ ธงวิชัย

นำงสำว ณัฐนิชำ ชื่นเย็น
6 มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ นำย สุบรรณ พดัเพง็ 1 นำงสำว จันทกำนต์ รุ่งทวีชัย

นำย ขวัญทวี ยนต์ชัย
2 นำงสำว ทวิำพร วจนะเลิศพทิกัษ์

นำงสำว ธัญญภรณ์ คุณำแปง
7 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ นำย พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ 1 นำงสำว โชติรส นิยมสูต

 ศำลำยำ นำงสำว วิชญำพร ซิ มเจริญ
2 นำงสำว ศิริพร เวียงชัยภมูิ

นำงสำว วรนันท์ ว่องวรพรกุล
8 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ผศ. ประไพพศิ สวัสด์ิรัมย์ 1 นำย พสิิฐ เขียวสวัสด์ิ

นำย กิตติศักด์ิ ตันตระมงคล
2 นำย รัตนศักด์ิ เพิ่มทรัพย์เจริญ

นำงสำว ฐิรำภรณ์ ชัยมงคล
9 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย นำงสำว พชัรี พระสงฆ์ 1 นำงสำว สุนำรี ค ำร่วง

วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) นำงสำว สุภำวดี ณ ภบิำล
2 นำงสำว สุกัญญำ ใหลตระกูล

นำงสำว รัชฏำพร ครองแก้ว
10 มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ นำงสำว เพญ็นภำ หวังที่ชอบ 1 นำย กิตติ แซ่ย่ำง

นำงสำว อังสุมำ ปอ้งค ำ
2 นำย กฤษณะ พลูทวี

นำงสำว ฐิติรัตน์ ปติิทรง

ประกาศรายชือ่สถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพบญัชี สู่ความเปน็เลิศ ครัง้ที่ 2

สาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันจันทร์ที่ 18  มกราคม 2559

อำจำรย์ผู้ควบคุมทมี



ล ำดับที่ ชื่อสถำบนักำรศึกษำ ทมี
ทมีที่ 1 
รำยชื่อ

ชื่อ สกุล

ประกาศรายชือ่สถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพบญัชี สู่ความเปน็เลิศ ครัง้ที่ 2

สาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันจันทร์ที่ 18  มกราคม 2559

อำจำรย์ผู้ควบคุมทมี
11 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ผศ. ไตรรงค์ สวัสดิกุล 1 นำงสำว นุสบำ เดินริมล ำ

นำย ทศัน์ อะทะเสน
2 นำย ณัฐพล บญุเชิด

นำงสำว จินตหรำ นันสมบติั
12 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นำย สมเกียรต์ิ ฉำยพระพกัตร์ 1 นำย นวพล ทพิย์อำภรณ์

นครรำชสีมำ นำงสำว คณิตำ ขวัญหมั่น
2 นำงสำว จิรัชญำ ผินภกัดี

นำงสำว กรกนก สีเขียว
13 มหำวิทยำลัยรำชภฏันครรำชสีมำ นำง กิง่แก้ว บญุสุข 1 นำงสำว กันตยำ เจริญสุข

นำงสำว รมยนันท์ ถุงพดุซำ
2 นำงสำว นภำวรรณ โลมรัตน์

นำงสำว สำยสุนีย์ กิง่พวงกลำง
14 มหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบรีุ ผศ. พมิลพรรณ สิงหท์อง 1 นำงสำว มัทนำ ไทยสงฆ์

นำงสำว ศศิวิมล ชุมวรฐำยี
2 นำงสำว กนกพร บญุธรรม

นำงสำว พรพมิล ทมิทวีป
15 มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ นำย อภชิำติ กำระเวก 1 นำงสำว อรุณี ประจุทรัพย์

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ นำงสำว สุวนันท์ ตรีวงษ์
2 นำงสำว ฐิตำภำ เอีย่มอักษร

นำงสำว มัชฌิมำ ลำยกินร
16 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก นำงสำว รัฐิยำ ส่งสุข 1 นำงสำว อ ำนวย บญุญำนันท์

วิทยำเขตจักรพงษภวูนำรถ นำย พชิิต อำสำเนำ
2 นำย ธวัช บวัฉ่ ำ

นำย รตพงษ์ พงศ์ไพบลูย์
17 สถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำย คมพชัญ์ สิริถิรพทิกัษ์ 1 นำงสำว แสงดำว บำงต่ำย

นำงสำว สุนิศำ ประดับแก้ว
2 นำงสำว วศินี วิชำชำญชัย

นำงสำว พนูสุข ลพประเสริฐ
18 มหำวิทยำลัยธุรกิจบณัฑิตย์ นำงสำว วัชรำภรณ์ วงษช์ื่น 1 นำงสำว อุสุมำ วิระพรสวรรค์

นำงสำว กมลชนก แดงศรี
2 นำงสำว กนกวรรณ แซ่กอ

นำงสำว ณิชกุล แสนพรม
19 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร นำง นิตยำ ทดัเทยีม 1 นำงสำว ศุภรัตน์ มัยด้อหล้ำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย นำงสำว อทติยำ กลับวิหค

20 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำงสำว รสิตำ สังข์บญุนำค 1 นำงสำว สุพรรณี โรจน์รักษกุล
นำงสำว อรัชวรรณ จำรุศรีวรกุล

2 นำย กำนต์ กำญจนไพหำร
นำงสำว น  ำทพิย์ เจิมภกัดี



ล ำดับที่ ชื่อสถำบนักำรศึกษำ ทมี
ทมีที่ 1 
รำยชื่อ

ชื่อ สกุล

ประกาศรายชือ่สถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพบญัชี สู่ความเปน็เลิศ ครัง้ที่ 2

สาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันจันทร์ที่ 18  มกราคม 2559

อำจำรย์ผู้ควบคุมทมี
21 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ นำงสำว อรพนิท์ อิม่จงใจรักษ์ 1 นำย นพดล สุวรรณวำศรี

บพติรพมิุข จักรวรรดิ นำย กูเ้กียรติ พสิิฐด ำรง
2 นำงสำว ดำรำรัตน์ อนุฤทธิป์ระเสริฐ

นำงสำว มนันยำ กุลธนำนันท์
22 มหำวิทยำลัยเกษมบณัฑิต นำย สมบติั บญุประธรรม 1 นำงสำว ฤดีมำศ เพช็รคงแก้ว

นำงสำว สุนิษำ จันณรงค์
2 นำงสำว ศุภลักษณ์ มูลรัตน์

นำงสำว พชัรี เลิศวิทยำพนธ์
23 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมูิ นำงสำว สุกัญญำ วงษล์คร 1 นำงสำว ณัฐธิดำ มณีอินทร์

ศูนย์สุพรรณบรีุ นำงสำว สิริพร กรรณศร
2 นำงสำว ทพิวรรณ ศรีสุข

นำงสำว กมลรัตน์ เอีย่มสงครำม
24 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม นำงสำว มรรยำท ลิ มโอฬำรสุขสกุล 1 นำงสำว ลลิตำ กุลตวนิช

นำงสำว ชำลีนำ วิทยพฒันำกุล
2 นำย อัฎฐพล เงินทองดี

นำงสำว ศกลวรรณ หว้ยหงษท์อง
25 มหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ นำงสำว เพชรอ ำไพ สุขำรมณ์ 1 นำงสำว อัจฉรำ ปำนเดย์

นำงสำว สุภสัรำ สุนทรพงษ์
2 นำงสำว รุ่งนภำ ค ำสอน

นำงสำว จันทมิำ นิลสนธิ
26 มหำวิทยำลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำงสำว จรรยำ ยอดนิล 1 นำงสำว ศุภำนันท์ เจตนุรักษ์

นำงสำว วิภำรัตน์ นิมิตรปญัญำ
2 นำย ศรัณยู ดำบสมศรี

นำงสำว สุธิดำ ทำรำศรี
27 มหำวิทยำลัยศรีปทมุ บำงเขน นำงสำว พรรณทพิย์ อย่ำงกล่ัน 1 นำงสำว จิดำภำ หตุะเศรณี

นำงสำว พมิพำวรรณ ดวงแก้ว
2 นำงสำว วิชิตำ เพิ่มพนูธัญญะ

นำงสำว พมิพไิล สำยแสงใส

28 มหำวิทยำลัยรำชภฏักำญจนบรีุ นำงสำว บตุรศรินทร์  แสงสว่ำง 1 นำงสำว ชะพลำโซ -
นำงสำว กรรณิกำร์ จันทร์ตักเตือน

2 นำงสำว กมลชนก ก้อนทรัพย์
นำงสำว สำยฝน ผำภมูิกบรู

29 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมูิ ผศ.
กุล
ประภสัสร์

สุขีโรจน์ 1 นำย ฉัตรชัย เรืองปรำชญ์
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี นำงสำว นำตยำ สัมมำนุช

2 นำงสำว อำรยำ โทรเสร็จ
นำงสำว ทวีทรัพย์ ปญัญำกล้ำ



ล ำดับที่ ชื่อสถำบนักำรศึกษำ ทมี
ทมีที่ 1 
รำยชื่อ

ชื่อ สกุล

ประกาศรายชือ่สถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพบญัชี สู่ความเปน็เลิศ ครัง้ที่ 2

สาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันจันทร์ที่ 18  มกราคม 2559

อำจำรย์ผู้ควบคุมทมี
30 มหำวิทยำลัยรำชภฏัเทพสตรี นำงสำว กรพนิธุ์ กล่ินเกษร 1 นำย กีรติ เจริญดี

นำงสำว นลินี สำยสุรินทร์
2 นำงสำว วิภำ โตประดิษฐ์

นำงสำว สุพรรณี ซ่ือแท้
31 มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ นำวสำว สุวินชำ กำรพดัชี 1 นำงสำว จิรวดี อินพลับ

นำงสำว อัจฉรำ พงศ์อ่อน
2 นำงสำว จิรำภร สมจันทร์

นำงสำว ศิริประภำ ทองเชื อ
32 มหำวิทยำลัยธนบรีุ นำงสำว รสิตำ สังข์บญุนำค 1 นำงสำว พรสวรรค์ สุ่นสุนทร

นำงสำว วัชรำภรณ์ อ่อนเฉวียง
2 นำงสำว วำสนำ ปลื มสูตร

นำงสำว สวรรยำ ผุดผ่อง
33 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบรีุ นำง กิง่กำญจน์ มูลเมือง 1 นำงสำว จันจิรำ ตั งรุ่งอรุณ

นำย ธนภทัร สุจริตจันทร์
2 นำงสำว ศุภกร จตุพรเทยีนชัย

นำงสำว สุพรรณี ธนิกกุล
34 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ผศ. ไพสรณ์ สูงสมบติั 1 นำงสำว พชัรำ เปรมเพชร

นำงสำว เบญจวรรณ แจ่มเพญ็
2 นำงสำว ฟำริดำ ทบัฉ่ ำ

นำงสำว ศิริพร โหมดฤทธิ์
35 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ดร. สุภำวดี ชอบเสร็จ 1 นำงสำว ธนัชพร แสนสุข

 วิทยำเขตสุรินทร์ นำงสำว มำริษำ ประจุทรัพย์
2 นำงสำว ช่อผกำ สุระสังข์

นำงสำว สุวนันท์ สิงหท์อง
36 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย นำง  วรีวรรณ เจริญรูป 1 นำงสำว จำรุวัลย์ ชุ่มฟอง

นำงสำว วิภำวรรณ พยำยำม
2 นำงสำว สุพตัรำ แสนสล่ำ

นำงสำว สลักจิตร เสมอใจ
37 มหำวิทยำลัยรำชภฏันครปฐม นำง สมใจ เภำด้วง 1 นำงสำว บษุยมำส สมสุข

นำงสำว วันวิสำ สินสุข
2 นำงสำว ผุสดี คูศรีรุ่งเรือง

นำงสำว ฉันทสิ์นี แซ่เฮ้ง
38 มหำวิทยำลัยรำชภฏัธนบรีุ สมุทรปรำกำร นำย สุรศักด์ิ ชัยชิตำทร 1 นำงสำว เกศรำ เงินงำม

นำงสำว นันทยิำ จนบรีุ
2 นำงสำว มินตรำ นุชนำถ

นำงสำว เบญจรัตน์ คงสุวรรณ
39 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ นำงสำว กมลศิริ คงสมัย 1 นำงสำว ผกำทพิย์ โพธิลั์งกำ

นำงสำว กนกวรรณ สิทธิโชค
2 นำย พรีสรณ์ ศรีสุวัจรีย์

นำงสำว มำริสำ สรเจริญ



ล ำดับที่ ชื่อสถำบนักำรศึกษำ ทมี
ทมีที่ 1 
รำยชื่อ

ชื่อ สกุล

ประกาศรายชือ่สถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพบญัชี สู่ความเปน็เลิศ ครัง้ที่ 2

สาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันจันทร์ที่ 18  มกราคม 2559

อำจำรย์ผู้ควบคุมทมี
40 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร นำย ก ำธร นิมิตรภทัร 1 นำงสำว รุ้งนภำ ฤทธิสำร

นำย สุวัจน์ หงวนสูงเนิน
2 นำงสำว ณฐชนนท์ ค ำตั งหน้ำ

นำงสำว จุไรรัตน์ สุริยเชิดชูสกุล


