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ล าดับที่

๑ นางสาว กนกวรรณ ค าก าพดุ
๒ นางสาว กนกวรรณ บุญจวง
๓ นางสาว กมลวรรณ วิถี
๔ นางสาว กมลวรรณ นาถ ้าชน
๕ นางสาว กรรณิกา ดอนเส้ียว
๖ นางสาว กรรณิการ์ คงโนนกอก
๗ นางสาว กฤติยาพร ปะวะเท
๘ นางสาว กวินตา นาค ามูล
๙ นางสาว กวินทิพย์ ราชวงค์
๑๐ นางสาว กญัญาภทัร กงพาน
๑๑ นางสาว กาญจนา พั้วสุ
๑๒ นางสาว กาญจนา แกว้โลก
๑๓ นางสาว กาญจนา พรมมนัทา
๑๔ นางสาว กาญจนา ศรีอ่อน
๑๕ นางสาว กิตติยา ผอ่งประวติัทวี
๑๖ นางสาว กลุจิรา พฒุตา
๑๗ นางสาว กลุสตรี พิมพร์ส
๑๘ นางสาว ขวญักมล บุญประจนัทร์
๑๙ นางสาว จนัทร์จิรา โยคุณ
๒๐ นางสาว จนัทิรา อินส าราญ
๒๑ นาย จารุพิชญ์ อาษาภา
๒๒ นางสาว จารุวรรณ คุม้มิตร
๒๓ นางสาว จินห์จุฑา พรมวิชา
๒๔ นาย จิรพงษ์ ทองเช้ือ

ชือ่ - สกุล

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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๒๕ นางสาว จิราพร ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม
๒๖ นางสาว จิราพร อินทร์ภูนา
๒๗ นางสาว จิราภรณ์ สีแกว้น ้าใส
๒๘ นางสาว จิราวรรณ วิเศษชาติ
๒๙ นางสาว เจนจิรา ภูเขียว
๓๐ นางสาว เจนจิรา จนัแสน
๓๑ นางสาว เจนจิรา ทุมพร
๓๒ นางสาว ชฎาพร วารบุตร
๓๓ นางสาว ชมพู่ ผยุทุม
๓๔ นางสาว ชรีพร วงัคีรี
๓๕ นางสาว ชลิดา สุทธารัตน์
๓๖ นาย ชยัสิทธ์ิ สิงห์เรือง
๓๗ นางสาว ฐาธิญาภรณ์ พนัธ์จนัทร์
๓๘ นางสาว ฐิติมา โสดาสร้อย

๓๙ นางสาว ณัฐกมล นุริตมนตรี

๔๐ นางสาว ณัฐกาญจน์ วงักานนท์

๔๑ นาย ณัฐชนน ป่ินละออ

๔๒ นางสาว ณัฐฐินนัท์ เน่ืองมจัฉา

๔๓ นางสาว ณัฐธิกา มุนติเก

๔๔ นาย ณัฐพงษ์ ทองลุม

๔๕ นางสาว ณิชนนัทน์ กลุสิม
๔๖ นางสาว ดาริการ์ สุทธิจกัร

๔๗ นาย ธนกฤต สีหา

๔๘ นางสาว ธนิตดา หินเทา
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๔๙ นาย ธวชั แยม้ศรี

๕๐ นาย ธชัเวชช์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

๕๑ นางสาว ธญัญาเรศ ศรีโนนยาง
๕๒ นางสาว ธญัญาลกัษณ์ ยนืยาว

๕๓ นางสาว ธญัสินี ศรีแกว้กลุ
๕๔ นางสาว ธิดารัตน์ ผาลา
๕๕ นางสาว ธิดารัตน์ จงปัตนา

๕๖ นางสาว นฤมล กลุวงษ์

๕๗ นางสาว นฐัชา ศรีบุตรโคตร

๕๘ นางสาว นนัทสิ์นี อินทวงษ์
๕๙ นางสาว น ้าฝน ศรีประเสริฐ

๖๐ นางสาว นิตติญา สุขเลิศ

๖๑ นางสาว นิตยา ปัชชาเวียง

๖๒ นางสาว นิธิพร คนัธารส
๖๓ นางสาว นิภาวรรณ ผาภู

๖๔ นางสาว นิลตญา บุษราคมั

๖๕ นางสาว นิศาชล เนตรการณ์

๖๖ นางสาว เนตรนภา โสมพรมมา

๖๗ นางสาว บณัฑิตา ผาค า

๖๘ นางสาว บณัฑิตา สามิลา

๖๙ นางสาว บุษบา ลาอ่อน

๗๐ นางสาว เบญจรินทร์ ศรีทอง

๗๑ นางสาว เบญจวรรณ ภูปร้ืม

๗๒ นางสาว เบญจวรรณ ขอ้ยุน่
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๗๓ นาย ปฏิภาณ เหล่ือมหม่ืนไวย์

๗๔ นางสาว ประณิตา สีวงษา

๗๕ นางสาว ประวีณ์นุช พระนา

๗๖ นางสาว ปริยากร พยงุวงษ์

๗๗ นางสาว ปวีณ์ธิดา ศรีเนตร

๗๘ นางสาว ปัญจณีญา พรฉตัภู

๗๙ นางสาว ปัทมพร ล าเพยพล

๘๐ นางสาว ปิยมาศ โพธ์ิตาทอง

๘๑ นางสาว พรนิภา อินทปัญญา

๘๒ นางสาว พรนิภา อุปพงษ์

๘๓ นางสาว พรสุดา สุขะ

๘๔ นางสาว พิชญา แสงเธียร

๘๕ นางสาว พิมพช์นก ทวิลา

๘๖ นางสาว พิมพร แจง้พรมมา

๘๗ นางสาว พิมพิลยั อ่อนนอ้ม

๘๘ นางสาว พิไลพร จนัทร์สม

๘๙ นางสาว เพญ็พิสุทธ์ิ จนัทร์เพง็

๙๐ นางสาว แพรวนภา จนัศรีอ่อน

๙๑ นาย ภทัรพงศ์ ลีลา้น

๙๒ นาย ภทัรพล พลศรีพิมพ์

๙๓ นางสาว ภสัราภรณ์ นนัทา

๙๔ นางสาว ภสัษร บุญรัตน์

๙๕ นางสาว ภานุมาศ ไชยสีดา

๙๖ นางสาว ภิรมยญ์า พลโคกก่อง
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๙๗ นางสาว มณัฑณา มิเถาวลัย์

๙๘ นางสาว มดัมุก วิลยัปาน

๙๙ นางสาว เมทินี วรแสน

๑๐๐ นางสาว ยวุดี ศรีบุญเรือง

๑๐๑ นางสาว ยวุดี สุดจ่าชารี

๑๐๒ นางสาว ยวุดี สีทาพดุ

๑๐๓ นางสาว รพีพร อุพลเถียร

๑๐๔ นางสาว รัตติยา พัว่ทา

๑๐๕ นางสาว รัตนากรณ์ ฟองฟมู

๑๐๖ นางสาว รัตนาภรณ์ หสัดี

๑๐๗ นางสาว รัตนาภรณ์ ทองยอด

๑๐๘ นางสาว รัศฎาพร นาสมปอง

๑๐๙ นางสาว รุ่งฤดี โลเกตุ

๑๑๐ นางสาว รุจิรา ไชยสีหา

๑๑๑ นางสาว ฤดีรัตน์ ผางสูง

๑๑๒ นางสาว วนิดา มณีสา

๑๑๓ นางสาว วรนุช ไชยศิลา

๑๑๔ นางสาว วรรณภา ไปบน

๑๑๕ นางสาว วรรณวิษา เศษวิสยั

๑๑๖ นางสาว วรรณวิสา สาสอง

๑๑๗ นางสาว วรางคณา สุขพืช

๑๑๘ นางสาว วิภาพร จนัทร์แพ

๑๑๙ นางสาว วิมลวรรณ มีสกลุ

๑๒๐ นางสาว วิลาวณัย์ เสาโร
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๑๒๑ นางสาว วีรวรรณ ตรีพงษ์

๑๒๒ นางสาว ศรสวรรค์ จะระคร

๑๒๓ นางสาว ศรัณยพ์ร เหลก็กลา้

๑๒๔ นางสาว ศรินยา ด าดิน

๑๒๕ นางสาว ศศิธร แสงวงศ์

๑๒๖ นางสาว ศิริขวญั จนัล าโกน

๑๒๗ นางสาว ศิรินยา ถิตยก์ลุ

๑๒๘ นาย ศภุสณัห์ พว่งพนัธุ์

๑๒๙ นางสาว สาวิตรี ทองภูธรณ์

๑๓๐ นางสาว สาวิตรี อินเขียว

๑๓๑ นางสาว สุกญัญา พาป้อ

๑๓๒ นางสาว สุกญัญา บุญเอนก

๑๓๓ นางสาว สุจิตรา แสนเหลา

๑๓๔ นางสาว สุนิตา สิทธิชยั

๑๓๕ นางสาว สุพิชญา ภาวะโคตร

๑๓๖ นางสาว สุภตัรา พั้วสุ

๑๓๗ นางสาว สุภาพร พรมหลวงสี

๑๓๘ นางสาว สุภาวิดา ศรีลบัขวา

๑๓๙ นาย สุรภูมิ บุญแดง

๑๔๐ นางสาว สุวิมล ดวงมูลลี

๑๔๑ นางสาว สุวิมล เหมเงิน

๑๔๒ นางสาว สุวิลยั ไผสี่ทอง

๑๔๓ นางสาว เสาวลกัษณ์ ขนัอาษา

๑๔๔ นางสาว หทยัภทัร แสงใส
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๑๔๕ นางสาว หทัยา งามวิลยั

๑๔๖ นางสาว อนุตรา แถลงกณัฑ์

๑๔๗ นางสาว อภิษตา สุริยะ

๑๔๘ นางสาว อรญา พิมพโ์คตร

๑๔๙ นางสาว อรทยั ใจงาม

๑๕๐ นางสาว อรวรรณ จะที

๑๕๑ นางสาว อรอุมา หารโงน

๑๕๒ นางสาว องัคณา บุญลาภ

๑๕๓ นางสาว อาภสันนัท์ แกว้หาวงศ์

๑๕๔ นางสาว อารยา แผนบุตร

๑๕๕ นางสาว อารียา จนัทร์สาเทพ

๑๕๖ นางสาว อารียา เหลาประเสริฐ

๑๕๗ นางสาว อุทุมพร ทุมสงคราม

๑๕๘ นางสาว อุมาพร อินทะแสง

๑๕๙ นางสาว อุไรพร แขง็ขนัธ์

๑๖๐ นางสาว อุลยัพร นอ้ยโนนทอง
















