
ล าดับที่

๑ นางสาว กนกวรรณ ประทุมชัย

๒ นางสาว กรชนก สิมศรี

๓ นางสาว กฤษณา วรรณทอง

๔ นางสาว กานดา กองแก้ม

๕ นางสาว เกษร โพธิเ์ทพา

๖ นางสาว งามตา สมสิทธิ์

๗ นางสาว จมาภรณ์ นักท านา

๘ นางสาว จริยา ไชยพาพิมพ์

๙ นางสาว ณัฐจิรา เยาวพันธ์

๑๐ นางสาว ดัชนี เพียรคราด

๑๑ นางสาว ธมลวรรณ วรรณภูงา

๑๒ นางสาว นิตยา ขวาโยธา

๑๓ นางสาว นิศาชล อ่อนนาหาด

๑๔ นางสาว เบญจมาศ พลแสง

๑๕ นางสาว เบญจวรรณ วรรณพฤติ

๑๖ นางสาว พรชิตา สีสังชุม

๑๗ นางสาว พรธิดา สระพรม

๑๘ นางสาว พรรณธิวา ศรีหงษ์ทอง

๑๙ นางสาว พัชราภรณ์ ธรรมวิเศษ

๒๐ นางสาว พัทธ์ชญา หนูทะแค

๒๑ นางสาว พิมสร วาระสิทธิ์

๒๒ นางสาว แพรวนภา ผดุงรัตน์

๒๓ นาย จักรกฤษณ์ ภูถ้ าแก้ว

๒๔ นางสาว สุขดวงพร ภูมิสุทธิกุล

ระหว่างวันที ่6 - 8 มนีาคม 2560
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๒๕ นาย วัชรพล โสกันหา

๒๖ นางสาว วรรณภา ค าวิชา

๒๗ นางสาว สุภาพร คลังภูเขียว

๒๘ นางสาว ชลธี รอดค าทุย

๒๙ นางสาว ภัทราวรรณ ทองอ้ม

๓๐ นางสาว ภาวรรณ ไชยรักษา

๓๑ นางสาว มาลินี ศรีโยธา

๓๒ นางสาว มุขมณี ชัยศรี

๓๓ นางสาว รัชฎาพร สวนมะไฟ

๓๔ นางสาว รัตนาภรณ์ เหง้าโอสา

๓๕ นางสาว ลักคณา สารบรรณ์

๓๖ นางสาว วนิดา บุญพิค า

๓๗ นางสาว วรรณภา ค านิล

๓๘ นางสาว วรรณวิสา แปลา

๓๙ นางสาว วรรณา สุนน้ าเทีย่ง

๔๐ นางสาว วรัญญา บัวหอม

๔๑ นางสาว วันทนีย์ ค าพานาง

๔๒ นางสาว วาสนา พูลวงษ์

๔๓ นางสาว วิชุดา ทองนาคะ

๔๔ นางสาว ศศิธร สมบัติชัยแสง

๔๕ นางสาว สาธิดา พันมหา

๔๖ นางสาว สาวินี บุญศรี

๔๗ นางสาว สุจินดา แสนหล้า

๔๘ นางสาว สุธารัตน์ จันมะโฮง



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่6 - 8 มนีาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 167 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๔๙ นางสาว สุภาพร มหาโยธี

๕๐ นางสาว สุรีภรณ์ สุวงค์

๕๑ นางสาว อทิตา สอนไสย

๕๒ นางสาว อังคณา ทองล้วน

๕๓ นางสาว อารีรัตน์ วงษ์กุล

๕๔ นาย โยธิน แสงห้าว

๕๕ นาย สุภดนย์ บุญรักษา

๕๖ นาย พชร โทรัตน์

๕๗ นางสาว กนกกาญจน์ บุญพา

๕๘ นางสาว กชมล พลเยี่ยม

๕๙ นางสาว วัชรพรรณ น้อยจันวงษ์

๖๐ นางสาว กรกนก แสนราชบุตร

๖๑ นางสาว กลัยา ชิณศรี

๖๒ นางสาว ขวัญไพร เหลือดี

๖๓ นางสาว จณิสตา ภมูิชิต

๖๔ นางสาว จรรจิรา นครชัย

๖๕ นางสาว จริยา วิเศษวงษา

๖๖ นางสาว จิตราวดี แกว้ค าใส

๖๗ นางสาว ชฎากร เฉียงเหนือ

๖๘ นางสาว ฐิติมา ปานกลาง

๖๙ นางสาว นภสัพร กล่ันน้ าทพิย์

๗๐ นางสาว นัทวรรณ โพธิศ์รี

๗๑ นางสาว นิตยา นาถมทอง

๗๒ นางสาว นิ่มนวล ศรีแพง
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๗๓ นางสาว เบญจวรรณ วงแสนค า

๗๔ นางสาว ปนัดดา เทยีบทอง

๗๕ นางสาว ปวีณา ผอมขาว

๗๖ นางสาว พรธิดา ดรไพชุม

๗๗ นางสาว พรนิภา ดินถวัย

๗๘ นางสาว พรรณศรี จอมแจ้ง

๗๙ นางสาว พรสุดา ภบูรรสุข

๘๐ นางสาว พัชรี ภนูารี

๘๑ นางสาว พิมพิไล พะละพล

๘๒ นางสาว พีรพรรณ จวนชัยภมูิ

๘๓ นางสาว อษุา สว่างอารมณ์

๘๔ นาย ครรชิต ปเุรชะตัง

๘๕ นาย ปยิวัฒน์ แคนติ

๘๖ นางสาว อไุรวรรณ นามทบั

๘๗ นางสาว กติติพร กหุลาบโชติ

๘๘ นางสาว แพรวพรรณ ยะปะเต

๘๙ นางสาว มณีรัตน์ ค าสอน

๙๐ นางสาว มิรันตี ศรีประย่า

๙๑ นางสาว ยศวดี ธรรมวงษา

๙๒ นางสาว รัตติยา บตุรพรม

๙๓ นางสาว รุ่งทวิา มัน่คง

๙๔ นางสาว ล้ิมตะวัน ภจูอมแกว้

๙๕ นางสาว วรรณวิภา เวียงค า

๙๖ นางสาว วรรณสุดา พรมค าบตุร
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๙๗ นางสาว  วรัญญา นนทะภา

๙๘ นางสาว วิภาวรรณ ประชาชัย

๙๙ นางสาว ศศิธร สุริยา

๑๐๐ นางสาว ศีริลักษณ์ หอมหวน

๑๐๑ นางสาว สญาธร ฟองออ่น

๑๐๒ นางสาว สาธิยา ปะวะเค

๑๐๓ นางสาว สุกลัยา สุริยันต์

๑๐๔ นางสาว สุพิกา สิตะสังข์

๑๐๕ นางสาว สุมินตรา ศรีพลแสน

๑๐๖ นางสาว สุลีมาศ ดาเกษ

๑๐๗ นางสาว อภญิญา สัญจรโคกสูง

๑๐๘ นางสาว อรนุช อาสาสะนา

๑๐๙ นางสาว อมุาพร ฝีมือดี

๑๑๐ นางสาว วณัชฌา นามสง่า

๑๑๑ นาย ศิรสิทธิ์ มุดไธสง

๑๑๒ นาย อธิชัย ไชยสงค์

๑๑๓ นาย อยัรัช ต้ังตระกลู

๑๑๔ นางสาว พรนี วงค าจันทร์

๑๑๕ นางสาว กมลชนก อุ่นทานนท์

๑๑๖ นาย องัคารเพชร บญุญะนิตย์

๑๑๗ นางสาว กนกวรรณ ชิณะเพ็ง

๑๑๘ นางสาว กนกวรรณ จันทร์มหา

๑๑๙ นางสาว กาญจนา หาสุนโม

๑๒๐ นางสาว ขนิษฐา โพธิช์ัยเลิศ
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๑๒๑ นางสาว จรรยา ไชยศรีทา

๑๒๒ นางสาว จินตนา จูมสูงเนิน

๑๒๓ นางสาว ณีรพัฒ อนิผิว

๑๒๔ นางสาว นฤมล ค าสีแกว้

๑๒๕ นางสาว นิภาพร บญุพงษ์

๑๒๖ นางสาว เบญจรัตน์ พึ่งน้อย

๑๒๗ นางสาว ปวีณา น้อยเมืองเปลือย

๑๒๘ นางสาว พรสุดา ศรีประไหม

๑๒๙ นางสาว พัชรีย์ มีไธสง

๑๓๐ นางสาว ภทัรสุดา อรรถสาร

๑๓๑ นางสาว มินตรา ทองค า

๑๓๒ นางสาว รัตนาพร สุดชะเนย์

๑๓๓ นางสาว รุ่งนภา ชนะพันธ์

๑๓๔ นางสาว ลลิตา ชิตะรัตน์

๑๓๕ นางสาว ลัดดา พลขวา

๑๓๖ นางสาว วันทนา นาเมืองรักษ์

๑๓๗ นางสาว วิลาวัลย์ จ าปาศรี

๑๓๘ นางสาว ศิวาพร หงส์โสดา

๑๓๙ นางสาว สุกญัญา วิโรง

๑๔๐ นางสาว สุธารินี ศรีบวับญุ

๑๔๑ นางสาว สุภาวดี ปอ้งแกว้

๑๔๒ นางสาว สุรีพร ท าประเสริฐ

๑๔๓ นางสาว อรอมุา พันชารี

๑๔๔ นาย อเุทน ค าพิมพ์
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๑๔๕ นางสาว สุกญัญา เสถียรขันธ์

๑๔๖ นางสาว ภาคิณี วงษ์โก

๑๔๗ นางสาว กมลชนก จันทะแสน

๑๔๘ นางสาว เกศรินทร์ นามไพร

๑๔๙ นางสาว ขวัญฤดี มะโนใจ

๑๕๐ ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์จิรา นาเมืองรักษ์

๑๕๑ นางสาว จิราวรรณ ฉายาภกัดี

๑๕๒ นางสาว ณัฐติชา แกว้วิทย์

๑๕๓ นางสาว ธิดารัตน์ ผ่องใส

๑๕๔ นางสาว นิตยา ฤทธิมนตรี

๑๕๕ นางสาว นิราวรรณ กนัยานุช

๑๕๖ นางสาว ปรียาภรณ์ สุขกวี

๑๕๗ นางสาว พรทพิย์ เฉลิมแสน

๑๕๘ นางสาว พัชรีภรณ์ โสค าแกว้

๑๕๙ นางสาว พิลัยพร ชัยอามาตย์

๑๖๐ นางสาว รัตนาวดี ทะสา

๑๖๑ นางสาว ลลิตา อนิอุ่นโชติ

๑๖๒ นางสาว วารุณี แกว้สุระ

๑๖๓ นางสาว ศศิวิมล เครือญาติ

๑๖๔ นางสาว สุดารัตน์ อดุรค า

๑๖๕ นางสาว สุภาพร สงรักษา

๑๖๖ นางสาว แสงดาว ศรีโคตร์

๑๖๗ นางสาว อรสา วงศ์อนิตา
















