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ล าดับที่

๑ นางสาว กนกวรรณ พวงพนัธ์
๒ นางสาว กนิษฐา ศรีม่วง
๓ นางสาว กมลชนก นาเมืองรักษ์
๔ นางสาว กมลมาศ โมครัตน์
๕ นางสาว กมลวรรณ ศิริเสาร์
๖ นาย กฤติพงศ์ นนทภา
๗ นาย กงัสดาล วงอ ามาต
๘ นางสาว กาญจนาพร สิทธิจนัทร์
๙ นางสาว กิตติยา หอมกนัหา
๑๐ นาย กิตติวฒัน์ ภูกะฐิน
๑๑ นางสาว กลุจิรา สมีนาง
๑๒ นางสาว กลุธิดา ร้อยค าลือ
๑๓ นางสาว ขนิษฐา มาตรแกว้
๑๔ นางสาว ขนิษฐา  นาสูง
๑๕ นางสาว ขวญัจิรา อรัญภูมิ
๑๖ นางสาว ขวญัฤดี กงวงษ์
๑๗ นางสาว จรัสเพชร มะลิมาตย์
๑๘ นางสาว จริยาพร โบราณมูล
๑๙ นางสาว จนัทิมา ผจงศิลป์
๒๐ นางสาว จลัญา สุริยกมล
๒๑ นางสาว จิตตรา เจริญภกัด์ิ
๒๒ นางสาว จิตรลดา มาตรแกว้
๒๓ นางสาว จินตนา  ชินรักษ์
๒๔ นาย จิรศิกด์ิ ศิลปักษา

ชือ่ - สกุล

                    หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที ่29 - 31  ตลุาคม  2561
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๒๕ นางสาว จิราพร บุญไตรย์
๒๖ นางสาว จิราพร มาหาญ
๒๗ นางสาว จิราพร ปะตงัถาโต
๒๘ นางสาว จิราพร สีสงดั
๒๙ นางสาว จิราพรรณ มงคลชู
๓๐ นางสาว จิราภรณ์ ศรีระโท
๓๑ นางสาว จิราภรณ์ อนุสุเรนทร์
๓๒ นางสาว จิราวรรณ ค าวิชา
๓๓ นางสาว จุฑามาศ วรรณค า
๓๔ นางสาว เจนจิรา ถานดัดี
๓๕ นางสาว ชฏาพร สุขประเสริฐ
๓๖ นางสาว ชนาพร สิงขรอาจ
๓๗ นางสาว ชลธิชา บุญชู
๓๘ นางสาว ชลธิชา ก าแหงมิตย์

๓๙ นาย ชยัวฒัน์ ไชยรักษ์

๔๐ นางสาว ชุติมา พรสวสัด์ิ

๔๑ นางสาว ชุติมา กอ้นค า

๔๒ นางสาว โชติมา นาสุบิน

๔๓ นางสาว ณัชชา อาจวิชยั

๔๔ นางสาว ณัฐณิชา ค าเสมอ

๔๕ นางสาว ณัฐมล หารันดา
๔๖ นางสาว ณัฐวรี พรศิริ

๔๗ นางสาว ณัฐวิกา พรมรักษา 

๔๘ นางสาว ดวงฤทยั  มุลมิล
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๔๙ นางสาว ดาริณี เหล่าบุตรดี

๕๐ นางสาว เดือนเพญ็ แสนมาตร

๕๑ นางสาว ตรีรัตน์ บุญเยีย่ม
๕๒ นางสาว ทนนัยา สาลี

๕๓ นางสาว ทรรศนีย์ เลสนาดี 
๕๔ นางสาว ทิพาพร นาหว้ยทอง
๕๕ นางสาว ทิวาพร ทนกลา้หาญ

๕๖ นางสาว ธดากรณ์ ศรีเมืองบุญ

๕๗ นางสาว ธนาพร ทดัภูธร
๕๘ นางสาว ธิดาภรณ์ ภูพนันา

๕๙ นางสาว ธิดารัตน์ สุขจนัดี
๖๐ นางสาว นงนุช เพง็สวา่ง
๖๑ นางสาว นนทิยา บุญเขม็

๖๒ นางสาว นภาพร บวัทุม

๖๓ นางสาว นภาภรณ์ ใจซ่ือ
๖๔ นางสาว นรินทร์ธร ศรีเจริญทอง

๖๕ นางสาว นฤมน ฤทธิยงค์
๖๖ นางสาว นฤมล หล่อสุวรรณศิริ
๖๗ นางสาว นวรัตน์ พรมเสนา

๖๘ นางสาว นทัรี มีดก

๖๙ นางสาว นนัทนา พลสนาม
๗๐ นางสาว นนัทนา จนัปาม

๗๑ นางสาว นิตธิยาภรณ์ ศรีสุวรรณ
๗๒ นางสาว นิภาวรรณ อาษาดี
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๗๓ นางสาว นุชบา ประเสริฐสุข

๗๔ นางสาว บุญณิสา โลหะปาน

๗๕ นางสาว บุษกรณ์ บวัมาศ
๗๖ นางสาว บุษบา ฝางแกว้

๗๗ นางสาว บุษปรัชญ์ ศรีบุง้งา้ว
๗๘ นาย ปรัชญก์รวิชญ์ สิทธิสวนจิก
๗๙ นาย ปริญญา พรมวงษ์

๘๐ นางสาว ปริศนาพร นาทนัหมาย

๘๑ นางสาว ปรียาภรณ์ ภูหวัตลาด
๘๒ นางสาว ปรียาภรณ์ บุญอาษา

๘๓ นางสาว ปวีณา สนัดี
๘๔ นางสาว ปัทมพร อนนัทวรรณ
๘๕ นางสาว ปัทมวรรณ นิทิพย์

๘๖ นางสาว ปารวดี ประกอบใจ

๘๗ นางสาว ปาริชาติ พดุมี
๘๘ นางสาว ปาริชาติ พลเยีย่ม

๘๙ นางสาว ปิญานุช พลเยีย่ม
๙๐ นางสาว ปิยะพร อุปเนตร
๙๑ นางสาว ปิยาพร แกว้ศรีนวน

๙๒ นางสาว ปิยาภรณ์ พวงพ่ี

๙๓ นางสาว พนิดา จตุสอ
๙๔ นางสาว พรนภา นามจุมจงั

๙๕ นางสาว พรรณมณี การภูธร
๙๖ นางสาว พวงผกา ไชยสา
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๙๗ นางสาว พชัรินทร์ บาระพรม

๙๘ นางสาว เพญ็นภา สอนเกตุ

๙๙ นางสาว เพญ็นภา นนตะสี
๑๐๐ นางสาว ภทัรสุดา สุวรรณบุบผา

๑๐๑ นางสาว ภานุดา พทุธครู
๑๐๒ นางสาว ภาพิมล ประเสริฐสงัข์
๑๐๓ นางสาว มรัญญา แก่นแกว้

๑๐๔ นางสาว มินตรา ภูชะอุ่ม

๑๐๕ นางสาว มุกมณี ดาวธุ
๑๐๖ นางสาว เมษา หอมค าพดั

๑๐๗ นางสาว ยลดา สาไชยนัต์
๑๐๘ นาย ยศพล หมู่มูลตุ่น
๑๐๙ นางสาว ยพุเรศ ปัถพี

๑๑๐ นางสาว ระพีพร มีโคกกลาง

๑๑๑ นางสาว รัชดาวลัย์ กลางชยั
๑๑๒ นางสาว รัชนี ปราณี

๑๑๓ นางสาว รุ่งอรุณ ดีค าไฮ
๑๑๔ นางสาว ลดัดาวลัย์ พัน่พลู
๑๑๕ นางสาว วนิดา จนัทวะโร

๑๑๖ นางสาว วนิดา กิจเสมอ

๑๑๗ นางสาว วนิศรา พสัดร
๑๑๘ นางสาว วรรณวิสา ภูมิเรศสุนทร

๑๑๙ นางสาว วราพร แก่นจนัทร์
๑๒๐ นางสาว วราพร พนูเทกอง
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๑๒๑ นางสาว วชัราภรณ์ กลุสุวรรณ

๑๒๒ นางสาว วิชุตา หมอ้ปลดัชยั

๑๒๓ นางสาว วิภา วงศส์มศรี
๑๒๔ นางสาว วิภาพร สุขโข

๑๒๕ นาย วีระศกัด์ิ นิตะยะโส
๑๒๖ นาย ศราวธุ เสนานุช
๑๒๗ นางสาว ศศิธร สุนทโรจน์

๑๒๘ นางสาว ศิรินทรา จนัโท

๑๒๙ นางสาว ศิริรักษ์ มณีแผลง
๑๓๐ นางสาว ศิริลกัษณ์ บุรีรัตน์

๑๓๑ นางสาว สกาวใจ อศัวภูมิ
๑๓๒ นางสาว สร้อยสุดา ฤทธาพรม
๑๓๓ นางสาว สโรชา ลาร่องค า

๑๓๔ นางสาว สายชลรักษ์ พยหุะ

๑๓๕ นางสาว สาวิตรี พวงศรี
๑๓๖ นางสาว สินาภรณ์ ปานเพรช

๑๓๗ นางสาว สุกญัญา แก่นนินทร์
๑๓๘ นางสาว สุกญัญา นามวิบูลย์
๑๓๙ นางสาว สุจิตรา ชยัสงคราม

๑๔๐ นางสาว สุดารัตน์ ทวีกลุ

๑๔๑ นางสาว สุนิดา ด างาม
๑๔๒ นางสาว สุนิษา อินทมลย์

๑๔๓ นางสาว สุพตัรา จนัทร์โสภา
๑๔๔ นางสาว สุพิญา จนัทร์มนตรี
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๑๔๕ นางสาว สุภาวดี ภูบรม

๑๔๖ นางสาว สุภาวดี ตรีเมฆ

๑๔๗ นางสาว สุภาวิตรี ค  ามะณี
๑๔๘ นางสาว สุภิญญา แกว้กญัญา

๑๔๙ นางสาว สุริยาพร สมวยั
๑๕๐ นางสาว สุวนนัท์ ปักกาสาสงั
๑๕๑ นางสาว สุวิมล สมภกัดี

๑๕๒ นางสาว เสาวภา ภารพฒัน์

๑๕๓ นางสาว แสงระวี ข่องแรง
๑๕๔ นางสาว อนิตา เน่ืองแนวนอ้ย

๑๕๕ นางสาว อภิญญา สีโสภา
๑๕๖ นางสาว อภิสรา เวียงชนก
๑๕๗ นางสาว อมรรัตน์ เครือแสง

๑๕๘ นางสาว อรญา ภูเกา้แกว้

๑๕๙ นางสาว อรวรรณ สิงห์สถิตย์
๑๖๐ นางสาว อรสุดา ไชยสุระ

๑๖๑ นางสาว อรอุมา แสงไกร
๑๖๒ นางสาว อริษา นุ่นนาแซง
๑๖๓ นางสาว อจัฉรา ทีตอ

๑๖๔ นางสาว อญัชลี ศรีอาราม

๑๖๕ นางสาว อารยา ช่ืนตา
๑๖๖ นางสาว อ าพร สมค าศรี

๑๖๗ นางสาว อินทิรา อปัมะเย
๑๖๘ นางสาว อุทิษา สุดเฉลียว
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๑๖๙ นางสาว อุไร ฤทธิภา
๑๗๐ นางสาว อุไรทิพย์ พรมพาน

๑๗๑ นางสาว Giang Nguyen Thu
๑๗๒ นางสาว Nguyen Thi Mo


















