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๑ นางสาว กนกวรรณ เดชคุณรัมย์

๒ นางสาว กญัยาณี กองณรงค์

๓ นางสาว กลัญา นาถาดทอง

๔ นางสาว กาญจนา บตุรโสลี

๕ นางสาว เกศินี มหาศรี

๖ นางสาว ขวัญกมล สระทองแกน่

๗ นางสาว แคทริยา โยวะ

๘ นางสาว จริยา ยะถีโล

๙ นางสาว จามรี แสงธนโชติ

๑๐ นางสาว จิตรประภา สุวรรณปะโข

๑๑ นางสาว จิรนันท์ ศิริบรรณ์

๑๒ นางสาว จิรภรณ์ อนุภยั

๑๓ นางสาว จิราภรณ์ บตุรา

๑๔ นางสาว จุฑารัตน์ ศรีจันทร์

๑๕ นางสาว จุฬาลักษณ์ แสงวุธ

๑๖ นางสาว เจนจิรา พลอยวิเลิศ

๑๗ นางสาว ชัชรีพร สะเดา

๑๘ นางสาว ณัฐธิดา โม้ออ้น

๑๙ นางสาว ดาวกมล นาชัยทอง

๒๐ นางสาว ทศันีย์ เศรษฐดนัย

๒๑ นางสาว ธนาภา ผดุงเวียง

๒๒ นางสาว ธีราภรณ์ ชินอาด

๒๓ นางสาว นัฐวรรณ เจียงขวา
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๒๔ นางสาว นันทพิร สุวรรณเพ็ง

๒๕ นางสาว นิตยา พรมเกตุ

๒๖ นางสาว บณุฑริกา มุลวิลัย

๒๗ นางสาว ปริญญา วงษ์ชาดี

๒๘ นางสาว ปาณรดา สงพิลา

๒๙ นาย กฤษณะ ลายแกว้

๓๐ นาย นพพล สมภกัดี

๓๑ นาย ประดิษฐ จันทพิมพ์

๓๒ นางสาว อารีรัตน์ เศษลือ

๓๓ นางสาว กสุุมา นนเพลีย

๓๔ นางสาว กนัทมิา ศรีจันทร์

๓๕ นางสาว กรรจนา ระดากรณ์

๓๖ นางสาว อริสา เดชวงษา

๓๗ นางสาว พรทพิย์ ยอดสะเทนิ

๓๘ นางสาว พรสุดา ประทมุตะ

๓๙ นางสาว พัณณิตา แสงฤทธิ์

๔๐ นางสาว พิลาวัลย์ พลดร

๔๑ นางสาว เพชรรัตน์ กะสีไส

๔๒ นางสาว ภทัราภรณ์ นาทนัรีบ

๔๓ นางสาว ภสัธินันท์ ภกัดี

๔๔ นางสาว ภาวิณี พลศิริ

๔๕ นางสาว รจรินทร์ แสงภารา

๔๖ นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองน้อย
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๔๗ นางสาว รัชนี ทองด่านเหนือ

๔๘ นางสาว ลลิตา ไชยค าภา

๔๙ นางสาว วนิดา ปญัญะพิมพ์

๕๐ นางสาว วรรณภา เฟื่องสุคนธ์

๕๑ นางสาว วรารัตน์ หนัจรัส

๕๒ นางสาว วัชราพรรณ ทองมีค่า

๕๓ นางสาว วัฒนา แสงชาลี

๕๔ นางสาว วารุณี สีหานุ

๕๕ นางสาว ศรินทพิย์ ผิวออ่น

๕๖ นางสาว ศิรินาฏ คุณศิริ

๕๗ นางสาว ศิริวรรณ อตุมูล

๕๘ นางสาว สริตา ผลกจิ

๕๙ นางสาว สิริยากร โยธาจันทร์

๖๐ นาย พนธกร ไชยวัน

๖๑ นาย วรวุฒิ อะนันทา

๖๒ นางสาว ไอยรา สงภลีู

๖๓ นางสาว อไุรวรรณ ทองจันทร์

๖๔ นางสาว กติติยา พาพร

๖๕ นางสาว กนกวรรณ ไชยกาฬสินธ์

๖๖ นางสาว เพ็ญจันทร์ สีดามาตย์

๖๗ นางสาว กนกวรรณ สมใจรักษ์

๖๘ นางสาว จรรยา ฉายจิตร

๖๙ นางสาว จันจิรา ศิริพจน์
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๗๐ นางสาว จารุภรณ์ สุวรรณโคตร

๗๑ นางสาว จินตนา มูลมาตร์

๗๒ นางสาว จิรพร คนองมาก

๗๓ นางสาว จิราพร ธรรมประชา

๗๔ นางสาว จุฑารัตน์  ริวชัยภมูิ

๗๕ นางสาว จุรีรัตน์ จันทร์ไตรรัตน์

๗๖ นางสาว เฉลิมมาศ ปตัพี

๗๗ นางสาว ชุตินันท ์ พันหล่อมโส

๗๘ นางสาว สุพัตรา จันระวัฒน์

๗๙ นางสาว สุภาวรรณ นวลส าลี

๘๐ นางสาว สุรีพร ทองออ่น

๘๑ นางสาว สุวนันท ์ นิลกิ่ง

๘๒ นางสาว สุวรรณิดา วิเศษลา

๘๓ นางสาว อภญิญา แกว้ขุนทศ

๘๔ นางสาว อภญิญา เมฆตรง

๘๕ นางสาว อรทยั คูเมือง

๘๖ นางสาว อรัญญา จันทเลิง

๘๗ นางสาว อริษา จิกจักร์

๘๘ นางสาว อจัฉราพรรณ สิงหน์า

๘๙ นางสาว อารี พรมยะมาตย์

๙๐ นางสาว อนิทอุร สีหาจ่อง

๙๑ นาย สุริยา ภาพสิงห์

๙๒ นาย อทิธิพล ขุราษี
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๙๓ นาย เอกณัท  ยางปอ้ม

๙๔ นางสาว นนทธ์ิกา ศรีสุทศัน์

๙๕ นางสาว ณัฏฐธิดา มูลสาร

๙๖ นางสาว ณัฐธยาน์ ทพิพิชัย

๙๗ นางสาว ณัฐธิรา ไตรศรีสุข

๙๘ นางสาว ดลฤดี ศรีสุวรรณ์

๙๙ นางสาว ทพิวรรณ ค าบงึกลาง

๑๐๐ นางสาว ธารทพิย์ พนิกรณ์

๑๐๑ นางสาว ธิติมา ไสงาม

๑๐๒ นางสาว นรินทร์ เพลียวงษ์

๑๐๓ นางสาว นฤมล ณ พนม

๑๐๔ นางสาว บงัอร มอบกระโทก

๑๐๕ นางสาว บษุกร วรรณรส

๑๐๖ นางสาว ประภาพร สีโสภา

๑๐๗ นางสาว ปริญญาพร ศิริพิลา

๑๐๘ นางสาว พนิดา กั้วพิทกัษ์

๑๐๙ นางสาว พัชรินทร์ หาญเสนา

๑๑๐ นางสาว พิมพิไลย หล่าบญุทนั

๑๑๑ นางสาว พุทธชาด หาริแสง

๑๑๒ นางสาว เฟื่องฤทยั  พันธ์จรุง

๑๑๓ นางสาว ภศัรา สมบรูณ์พันธ์

๑๑๔ นางสาว ภสัรี สีภงูา

๑๑๕ นางสาว เมวิกา ส าลี
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๑๑๖ นางสาว ระพีพรรณ ปะมาระตา

๑๑๗ นางสาว รัชณา แพงอดุ

๑๑๘ นางสาว รุจาภา ขันตี

๑๑๙ นางสาว วนิดา สอนสาระ 

๑๒๐ นางสาว วรนิษฐา จันทรประทกัษ์

๑๒๑ นาย ธวัชชัย นาไชยสินธ์

๑๒๒ นาย ธีรศักด์ิ ผางดี

๑๒๓ นาย ปริวัติ โขลา

๑๒๔ นาย ภราดร พูนศิริ

๑๒๕ นางสาว นภสัสร เวียงเสนา

๑๒๖ นางสาว วราภรณ์ มีทรัพย์สกล

๑๒๗ นางสาว วราภรณ์ อนัธิแสง

๑๒๘ นางสาว วันเพ็ญ ภยูางสิม

๑๒๙ นางสาว วิชชุดา พลนันท์

๑๓๐ นางสาว วิชุดา อิ่มสมบติั

๑๓๑ นางสาว วิไลภรณ์ ราชริน

๑๓๒ นางสาว ศิรินทพิย์ รัตนะ

๑๓๓ นางสาว ศิริรัตน์ แกว้กู่

๑๓๔ นางสาว ศิริวรรณ มูลการ

๑๓๕ นางสาว สกลุทพิย์ ทองน้อย

๑๓๖ นางสาว สิริรัตน์ เทกอง

๑๓๗ นางสาว สุดารัตน์ ชนะอดุม

๑๓๘ นางสาว สุภาลักษณ์ นาทนัริ
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๑๓๙ นางสาว สุมิตา เกงขุนทด

๑๔๐ นางสาว สุวนัน กนัดูลย์

๑๔๑ นางสาว สุวรรณภา อรรคนิมาตย์

๑๔๒ นางสาว สุวิมล ฟุกฟัก

๑๔๓ นางสาว เสาวลักษณ์ สิมมาตา

๑๔๔ นางสาว อนุสรา เทอ ารุง

๑๔๕ นางสาว อภญิญา มาตรทอง

๑๔๖ นางสาว อริศรา วังหอม

๑๔๗ นางสาว อริสา ศรีจ าปา

๑๔๘ นางสาว อกัษราพรรณ หอมจันดี

๑๔๙ นางสาว อารยา พินิจโชติ

๑๕๐ นาย ศิริวุฒิ จันทเริง

๑๕๑ นาย อธิบดี วามะชาติ

๑๕๒ นาย อนุชิต ภจูอมนาค

๑๕๓ นาย อภสิิทธิ์ เบกิบานดี

๑๕๔ นางสาว นงลักษณ์ ค ามูล

๑๕๕ นางสาว กรรณิการ์ บอ่ทอง

๑๕๖ นางสาว กลุสตรี ไชยสา

๑๕๗ นางสาว เกษร พูลเพิ่ม

๑๕๘ นางสาว เกษริน ตรีสอน

๑๕๙ นางสาว จันทร์ฉาย เหม็งกลุ

๑๖๐ นางสาว อรสา โคตรมงคล

๑๖๑ นางสาว ญาสุมินทร์ สาระโวหาร
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๑๖๒ นางสาว ณัฏชนันท์ วิเศษวิสัย

๑๖๓ นางสาว ณัฐชา สิงหสุ์วรรณ

๑๖๔ นางสาว ดารารัตน์ ศิริวรรณ

๑๖๕ นางสาว นฤมล พรมชาติ

๑๖๖ นางสาว นันทวัน ง้ิวลาย

๑๖๗ นางสาว ประภาดา บตุรพรม

๑๖๘ นางสาว ปรียาภรณ์ จันทะเจียง

๑๖๙ นางสาว ปวีณา พนมเขต

๑๗๐ นางสาว ปองทพิย์ ปอ้มพะราช

๑๗๑ นางสาว พรพิชา กองฮามสี

๑๗๒ นางสาว พิกลุทอง ขุนหอม

๑๗๓ นางสาว พิมพร แสงค า

๑๗๔ นางสาว พิไลวรรณ นาคประสิทธิ์

๑๗๕ นางสาว มยุรี โพธิข์ี

๑๗๖ นางสาว มินตรา พระลิด

๑๗๗ นางสาว รติยา ยลถวิล

๑๗๘ นางสาว รัชฎาพร พิมูลมี

๑๗๙ นางสาว ละวีพร บตุรตะกะ

๑๘๐ นางสาว วัชราภรณ์ ดอนกวนเจ้า

๑๘๑ นางสาว ศรสววรค์ ค าใซร้

๑๘๒ นางสาว สุกญัญา นามมุลตรี

๑๘๓ นางสาว สุกญัญา ประสงค์ทรัพย์

๑๘๔ นางสาว สุดารัตน์ ชูเมือง



ล าดับที่

ระหว่างวันที ่30 - 31 ตลุาคม และวันที ่1 พฤศจิกายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน 192 ราย

               หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

๑๘๕ นางสาว สุนันทา นันทรัตน์

๑๘๖ นางสาว สุนิสา ทองโม้

๑๘๗ นางสาว สุพัชชา ศรีประทมุ

๑๘๘ นางสาว สุภาพร วินทะไชย

๑๘๙ นางสาว อาภสัรา ศรีวิชา

๑๙๐ นางสาว อารียา ศรีค าภา

๑๙๑ นางสาว องิอร คะเนนา

๑๙๒ นาย รัตน์ธกร ค าหวาย




















