
ล ำดับท่ี

1 นางสาว วาทีนี แก้วศรี

2 นางสาว จุไรรัตน์ ค าโส

3 นางสาว นิยตา ประยุทธ์

4 นางสาว ชลธิชา หลวงช านิ

5 นางสาว กณิกา หล่าสูงเนิน

6 นางสาว อารียา อ่อนจงไกล

7 นาย สหรัฐ ศักด์ิศรีตระกูล

8 นางสาว อรวี แม้นรัมย์

9 นางสาว รุจิรา ออโพธ์ิทอง

10 นางสาว สุดารัตน์ ไชยศรีรัมย์

11 นางสาว นิตยา ทรงราศรี

12 นางสาว สุกัญญาณี เวฬุวนารักษ์

13 นางสาว ฐาปนี บุญหล้า

14 นางสาว ณัฐยา มัจฉาชาติ

15 นางสาว สุภัสสร นิราศภัย

16 นาย พุฒศิษฐ์ สังข์แก้วธนนท์

17 นางสาว อนุธิดา ภาสดา

18 นางสาว สุพัชรินทร์ กลางสุข

19 นางสาว กวินนาถ ยอดศร

20 นางสาว นันณภัชสรณ์ โจทร์รัมย์

21 นางสาว เกศสุนีย์ ไหมทอง

22 นางสาว สุนิสา นุกิจรัมย์

23 นางสาว สาวิตรี บุ้งทอง

มหำวิทยำลัยรำยภัฏบุรีรัมย์ จ ำนวน 122 รำย

    ระหว่ำงวันท่ี 26 - 28 มิถุนำยน 2562

ช่ือ - สกุล

                ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร
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24 นาย จักรกฤษณ์ จันทศิลา

25 นางสาว มาธวี วาโยบุตร

26 นางสาว ผไทมาส ยิงรัมย์

27 นางสาว อัญฑิมาพร สุมหิรัญ

28 นางสาว ปัทมา เตียงประโคน

29 นางสาว สาวิณี แปะตะขบ

30 นางสาว วิชญาพร บูรณ์เจริญ

31 นางสาว พวงผกา สืบกลัด

32 นางสาว นุชดารัตน์ อาตมชาติ

33 นางสาว กาณฑปภา พลับพลาชัย

34 นางสาว ณัฐชลีพร กริชยาวิสิทธ์ิ

35 นางสาว อริสรา พันธ์แก่น

36 นางสาว อารยา อันทไชย

37 นางสาว รสริน เกิดรัมย์

38 นางสาว มริสา หารทองหลาง

39 นาย ทัศน์พล แผ้วพลสง

40 นาย ชยธร มุขมนตรี

41 นางสาว พรสินี วุฒิยาสาร

42 นางสาว ณัฏฐา เปียกไธสง

43 นางสาว นิภาพร ขอสืบ

44 นางสาว กมลรัตน์ ชะอุ่มรัมย์

45 นางสาว จิราภรณ์ จ าเริญ

46 นางสาว พรพิมล ศรีคุณ
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47 นางสาว อรชร สมบัติ

48 นางสาว ดวงพร เพชรนางรอง

49 นางสาว ฐิติมา มานะ

50 นางสาว เมธาวี ธรรมวงศ์

51 นาย วิชญ์พล นาคสุข

52 นางสาว ภัควิภา วิชัยกูล

53 นางสาว อินทิรา ชนพิมาย

54 นางสาว พรทิพย์ พุทธากูล

55 นางสาว แพรวพรรณ เต็นติรัมย์

56 นางสาว ศิริขวัญ ทรงงาม

57 นาย รัฐสิทธ์ิ ปัฏฐา

58 นางสาว วันนิดา แต้มทอง

59 นางสาว อริสา พันจันดา

60 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์กระจ่าง

61 นางสาว สุนิตรา อุดมศาลา

62 นางสาว ปริฉัตร ดีสมช่ือ

63 นางสาว วริยา มณีรัตน์

64 นางสาว น  าทิพย์ นะคะโต

65 นางสาว ทิพย์พรรษา เสชู

66 นางสาว ศิรดา อะพรรัมย์

67 นางสาว สุชัญญา สวัสดี

68 นางสาว ชฎาพร ศิลปักษา

69 นางสาว เมทินี สุบินยัง
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70 นางสาว ภัชราภรณ์ บ ารุงวุฒิ

71 นางสาว คุณัญญา คงไธสง

72 นางสาว อารียา บัวแก้ว

73 นางสาว สายฝน ตันเสียดี

74 นางสาว ลัดดาทิพย์ ทิรัมย์

75 นางสาว ณัฐนิชา สาสนะ

76 นางสาว ฉัตรชฎาภรณ์ เหียดไธสง

77 นางสาว จิราวรรณ สู้รักรัมย์

78 นางสาว กมลรัตน์ ขันตุลา

79 นางสาว สุชาดา การเพียร

80 นางสาว ทอฝัน วงเวียน

81 นางสาว กาญจนา มีแก้ว

82 นาย ณัฐธิปเบศร์ เปร่ืองวิชา

83 นางสาว ปฏิญญา เพ็ชรจ ารัส

84 นางสาว วนิดาพร ยอดนครจง

85 นางสาว อรุณา เสาสุรินทร์

86 นางสาว กุลณัฐ มณีวรรณ

87 นางสาว ฐิติมา เทินทองหลาง

88 นางสาว น  าฝน ผ่านพินิจ

89 นางสาว พจนา เจียรัมย์

90 นางสาว กัญญาณัฐ บางรุ่ง

91 นางสาว บังอร สัมฤทธ์ิ

92 นางสาว วรรณา ราชแก้ว
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93 นาย พิทักษ์ชัย โสกูล

94 นางสาว สรญา คงเจริญ

95 นางสาว กรองกาญจน์ จากรัมย์

96 นางสาว เจนสุดา อานประโคน

97 นางสาว สร้อยสุดา บัวหอม

98 นางสาว นิสา ถือประโคน

99 นางสาว กุลนัฐ นาราช

100 นางสาว รัชนีกร แคนราษฎร์

101 นางสาว อินทิรา เหลือสืบชาติ

102 นางสาว ศิราณี กระจ่างจิตต์

103 นางสาว วิสุดา นาคนวน

104 นางสาว สาวิตรี ฉิมจารย์

105 นางสาว มณฑาทิพย์ ส ารวมรัมย์

106 นาย ตะวัน พลกระโทก

107 นางสาว อรุชา เสาสุรินทร์

108 นางสาว วัลลดา จันทร์สิงขะ

109 นางสาว ปวีณา บุญสละ

110 นาย วิศรุต สินศิริ

111 นาย กรวิชญ์ วงมะเกลือเก่า

112 นางสาว สุทธิตา คะเรรัมย์

113 นางสาว กรรณิกา อะโรคา

114 นางสาว อังศุมาลี ทะรารัมย์

115 นางสาว เจนสุฎารัตน์ สาวิสัย
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116 นางสาว นิราภร กางรัมย์

117 นางสาว ฉัตรสุดา บุตกะ

118 นางสาว พิมพ์ผกา พิมพ์วัน

119 นางสาว สุวรรณา รุ่งกูล

120 นางสาว ขนิษฐา ท าทอง

121 นางสาว วายุนี วงค์นาแค

122 นางสาว วรรณิศา ยอดเจริญ














