
ล าดบั

1 นางสาว กนิษฐา หงคงคา

2 นางสาว กมลวรรณ คุมสุข

3 นางสาว กรรณิดา กรรณิดา 

4 นางสาว กฤติยาพร วิเศษแสง

5 นางสาว กัญญาณัฐ เพชรกอง

6 นางสาว กัญญาพัชร สุวรรณ

7 นางสาว กัญญารัตน์ มีศรี

8 นางสาว กันยารัตน์ แจนพิมาย

9 นาย กัมปนาท ศรีโย

10 นางสาว กัลยาณี ต้นเพชร

11 นางสาว กาญจนา ภูยาธิ

12 นางสาว กาญจนาภรณ์ บุตตะ

13 นางสาว กาญจนาภรณ์ พวงร้อย

14 นางสาว กุลธิดา ศรีพรมมา

15 นางสาว กุลนาถ รัตนวงศ์

16 นางสาว เกศินี พูนศรี

17 นางสาว เกศินีย์ จ าปาล่า

18 นางสาว เกษกนก อินทรีย์

19 นางสาว ขนิษฐา สุระเดช

20 นางสาว แคทติยา สิริอมตธรรม

21 นางสาว ฆนัธวัน อยู่ดี

22 นางสาว จันทิมา แสงศรี

23 นางสาว จามจุรี มุ่งภูก่ลาง

24 นางสาว จารุวัลย์ สิงหธวัช

25 นางสาว จิดารัตน์ ค ามีสีนนท์

26 นางสาว จิราภรณ์ ชุมโท่โล่
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27 นางสาว จิราววรณ หมั่นเสริม
28 นางสาว จิราวัลย์ ทรหาญ
29 นางสาว จีระพรรณ ติยะประวัติ
30 นางสาว จุฑาทิพย์ ภูหัดธรรม
31 นางสาว จุฑามาศ เจริญวัย
32 นางสาว จุฑามาศ สินโพธิ์
33 นาย เฉลิมชัย ศิริบุตร
34 นางสาว ชนันชิดา ปะวะเคสัง
35 นางสาว ชนากานต์ แสนขวา
36 นางสาว ชนิตา ธรรมพิชิตศึก
37 นาย ชรืนทร์ แสงหิรัญ
38 นางสาว ชลธิชา ลีลาน้อย
39 นางสาว ชลันธร แถวพันธุ์
40 นางสาว ชลิตา โพธิรัตน์
41 นาย ชินวัตร ไวแสน
42 นางสาว ชุติมา นาโนนม่วง
43 นาย ไชยา นามศักด์ิ
44 นางสาว ฐิติพร แสนสุริวงค์
45 นางสาว ณัฎฐณิชา พ่อค้า
46 นางสาว ณัฏฐากานต์ เพริศแก้ว
47 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วภักดี
48 นางสาว ณัฐนันท์ บุญเรือง
49 นางสาว ณัฐาพร ขุนเทียน
50 นางสาว ณิชกานต์ คันศร
51 นางสาว ณิชมน ก าแพงนิล
52 นางสาว ดวงกมล วงษ์สีดา
53 นางสาว ติภาพร จิตร์สังวร
54 นาย ทินกร ทัดกลาง
55 นางสาว ทิพวัลย์ เวชกามา
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56 นาย ธนธรณ์ ตะวันสุกี
57 นางสาว ธัญชนก นาคบุตร
58 นางสาว ธารินี สีเหลือง
59 นางสาว ธิดาพร แสวง
60 นางสาว ธิดารัตน์ ยอดอาจ
61 นางสาว ธีวรา ส านักบ้านโคก
62 นาย นพพร ประดา
63 นางสาว นริสา หาวิชิต
64 นางสาว นฤตรัมภา เถียรทอง
65 นางสาว นัฐนันท์ มีค าทอง
66 นางสาว นัทธนม แดงสกุล
67 นาย นันกระจ่าง นามอาษา
68 นาย นิธิกร บุญศรีภูมิ
69 นางสาว นิภานันท์ สมบรรณ์
70 นางสาว นิภาภรณ์ บุญค า
71 นางสาว นิภาวรรณ ประทุมพงษ์
72 นางสาว นิศาชล ผลสวัสด์ิ
73 นางสาว ปณิธาน ภูช านิ
74 นางสาว ปทุมรัตน์ ขาวหยวก
75 นางสาว ประพิชญา นิกรศิลป์
76 นางสาว ประภัสสร ภูเต้าทอง
77 นางสาว ปลายฟ้า ไชยภาลี
78 นางสาว ปวีณา จิตบุตร
79 นางสาว ปาลิตา สิงหล้า
80 นางสาว ปิยะดา ตรีเหรา
81 นางสาว ปิรีญดา บุญชู
82 นางสาว ปุณยวีร์ พละพันธ์
83 นางสาว ผกายมาศ อินต๊ะมา
84 นางสาว พนิดา ทุมสอน



ล าดบั

ระหว่างวันที ่30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (รอบที ่2)
รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 197  ราย

ชื่อสกุล

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountant)"

85 นางสาว พรทิพย์ สุทธิพรม
86 นางสาว พรนภา บุญจัด
87 นาย พรเมธินท์ สุวรรณวงษ์
88 นางสาว พรรณทิวา นวลนุกูล
89 นางสาว พรรณิภา จักรสาร
90 นางสาว พรอุมา พรมสีแก้ว
91 นางสาว พัชรินทร์ สว่างวงษ์
92 นางสาว พัชรี ตระการจันทร์
93 นางสาว พัชรี พรมสอน
94 นางสาว พัชรี สีมา
95 นางสาว พัทสุดา แสนสุนนท์
96 นางสาว พิชญ์สินี พุทธิแพทย์
97 นางสาว พิชญาพร ขาวฟ่อน
98 นางสาว พิมพรรณ พละโพธิ์
99 นางสาว พิมพ์รัมภา แสนทะวงศ์
100 นางสาว พิมพ์วรีย์ ซุยแป
101 นางสาว พีรดา แก่นจันทร์
102 นางสาว แพรวพราว หินสันเทียะ
103 นางสาว แพรววนิต สีดาห้าว
104 นางสาว ภัทรวดี พัฒนา
105 นางสาว ภาวิดา ประสมพันธ์
106 นางสาว มณทิชา เชิดสังวาลย์
107 นางสาว มัทลีญา สมอาษา
108 นางสาว มัลลิกา มะธิปิไข
109 นางสาว มิสบะห์ วาแม
110 นางสาว เมธาวี ศรีโต
111 นางสาว เมธาวี หลงศรีภูมิ
112 นางสาว เมวิกา ประสันแพงศรี
113 นางสาว ยุพาพร ฤาชา
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114 นางสาว เยาวลักษณ์ วังคาม
115 นางสาว รัชนีกร น้อมระวี
116 นางสาว รัตนา มานาง
117 นางสาว รัตนา วัชรวงศ์ทิพย์
118 นางสาว รัตนากร พวงพิลา
119 นางสาว รียานา อะกอลี
120 นางสาว รุ่งนภา ศรีวิเศษ
121 นางสาว รุจิรา พันธะชัย
122 นางสาว ลลิตา สีลาเลข
123 นางสาว ลลิตา อิ่มแมน
124 นางสาว ลลิตา วิลาศรี
125 นางสาว วราภรณ์ จันทราศักด์ิ
126 นางสาว วรารัตน์ พิเศษ
127 นางสาว วลัยภรณ์ นามษร
128 นางสาว วันทนา สุทธิสิน
129 นางสาว วารุณี จันทร์ภักด์ิ
130 นางสาว วิชุดา อนุอัน
131 นาย วิทยา สารจันทร์
132 นางสาว วิภาดา จ าเริญพัฒน์
133 นางสาว วิภาลักษณ์ ช่างเหลา
134 นางสาว วิลาวัณย์ กออ่อน
135 นางสาว วิไลวรรณ โสภะบุญ
136 นาย วุฒิชัย ค าพิทูล
137 นาย วุฒิชัย ไชยศรีฮาด
138 นางสาว ศรัณย์พร จันพลงาม
139 นางสาว ศศิธร กิจเจริญสิน
140 นางสาว ศศินา เสาทอง
141 นางสาว ศศิภา จันทร์กล้า
142 นางสาว ศิตราภรณ์ คันทะโสม
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143 นางสาว ศิรธิดา อักษร
144 นางสาว ศิราณี ธรรมลา
145 นางสาว ศิริลักษณ์ พิมพ์ทอง
146 นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณศรี
147 นางสาว ศิริวรรณ ค ามงคล
148 นางสาว ศิริวรรณ สนามยุทธ
149 นางสาว ศุภนันท์ จุลวัฒนะ
150 นางสาว สมฤทัย นาคศรี
151 นางสาว สร้อยสุนีย์ เทาศิริ
152 นางสาว สรินยา อิ่มเรือง
153 นางสาว สิริยากร ภักดีชาติ
154 นางสาว สุกัญญา ปัญจะรักษ์
155 นางสาว สุกัญญา อาจวิชัย
156 นางสาว สุไกย๊ะ รอเหมมัน
157 นางสาว สุดารัตน์ พันธ์สุมา
158 นางสาว สุดารัตน์ ยอดมะปราง
159 นางสาว สุธิดา ทองโท
160 นางสาว สุธิดา สุขประเสริฐ
161 นางสาว สุนิสา ชิณเกตุ
162 นางสาว สุพัตรา โพธิศรี
163 นางสาว สุพิชชา อุทาทิพย์
164 นางสาว สุภวรรณ สง่าแดน
165 นางสาว สุภัทร์ศจี โกมุด
166 นางสาว สุภานันท์ สาก าสด
167 นางสาว สุภาพร ศิริจันทร์
168 นางสาว สุภาภรณ์ แสงมุกดา
169 นางสาว สุภาวดี ศิริสังข์
170 นาย สุรสิทธิ ์ โสพันธ์
171 นางสาว สุวัจนี ศรีจันทร์
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172 นางสาว เสาวรัตน์ พลพิมพ์
173 นางสาว เสาวลักษณ์ สุริวงค์
174 นางสาว หทัยชนก ธาตุมี
175 นางสาว หทัยรัตน์ มุมกลาง
176 นางสาว หนูพิศ ค าพิทุม
177 นางสาว อนุสรา พิรักษา
178 นางสาว อภิญญา ภารวงศ์
179 นางสาว อภิญญา สัตตะพันธ์
180 นาย อภิวัฒน์ เมืองแพน
181 นาย อมรบดินทร์ ดอนดีไพร
182 นางสาว อรกนก แย้มกล่ิน
183 นางสาว อรนุช จันทร์เติบ
184 นางสาว อรพรรณ แก้วคุณ
185 นางสาว อรวรรณ ทองนา
186 นางสาว อรสา แจ่มมณี
187 นางสาว อริษา ผาสุข
188 นางสาว อังสุนันท์ อภิวัฒน์ธ ารง
189 นางสาว อัจฉราภรณ์ สอาดเอี่ยม
190 นางสาว อัญชลี แก้วเสน่หา
191 นางสาว อัญชลี ดงพงษ์
192 นางสาว อัญชลี บุญเลิศ
193 นางสาว อัญชลี ภูอืด
194 นางสาว อาภาศิริ สะตะ
195 นางสาว อารีย์ จินวิเศษ
196 นางสาว อารียา สอนง่าย
197 นางสาว อิสสริยาภรณ์ แสงฉาย


