
ล ำดับท่ี

1 นางสาว กชามาส อุดมศรี
2 นางสาว กนกวรรณ งามศิริ
3 นางสาว กรรณิกา ดวงดี
4 นางสาว กรรณิการ์ ยาหอม
5 นางสาว กันยาพร  แสนกล้า
6 นางสาว กันสุดา บุญแสน
7 นางสาว กิติพร มานะ
8 นางสาว เกศรา วันถุนัด
9 นางสาว ขนิษฐา เสาว์ใส
10 นางสาว ขวัญปวี ภิญโญ
11 นางสาว จันทรา พรมศิริ
12 นางสาว จันทรา มีเเก้ว
13 นางสาว จิญารัตน์ รจนัย
14 นางสาว จินตนา ภานุราช
15 นางสาว จิราพร เดือนเพ็ง
16 นางสาว จิราพร วันทา
17 นางสาว จิราภรณ์ ดาวไสย์
18 นางสาว จุฑามณี ศรีษะ
19 นางสาว จุฑารัตน์ ขุมทอง
20 นางสาว จุฑารัตน์ พวงขจร
21 นางสาว เจติยา บุญกล้า
22 นางสาว เจนจิรา บุญร่วม
23 นางสาว เจริญลักษณ์ โพธ์ิแก้ว
24 นางสาว ชนธ์พิชญ์ชา โสมสันเทียะ

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จ ำนวน  137  รำย

ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกำยน 2563
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ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จ ำนวน  137  รำย

ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกำยน 2563

     ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

25 นางสาว ชลลดา แสนรู้
26 นางสาว ชาลิสา สุริยวงศ์
27 นางสาว ฌัลล์ติกานต์ เตียงงา
28 นางสาว ฐานิกา ซ่อมทอง
29 นางสาว ฐิติพร ท่ีรัก
30 นางสาว ฐิติภา เพ่งหากิจ
31 นางสาว ณภัทร สานุสรณ์
32 นาย ณัฐพงศ์  ยามประโคน
33 นางสาว ณัฐฐากรณ์ บุญมี
34 นางสาว ณัฐธิดา จ าปา
35 นางสาว ณัฐนารี ดีสุข
36 นางสาว ณัฐพร จันทร์สูงเนิน
37 นางสาว ณัฐหทัย มีบุญ
38 นางสาว ตวิษา สุขสงวน

39 นางสาว ตะวัน เเสงสุข

40 นางสาว ทอแสง สุพะนาม

41 นางสาว ทิพยวรรณ วงเวียน

42 นาย ธนพัฒน์ หาญเวช

43 นางสาว ธัญญรัตน์ ชมช่ืน

44 นางสาว ธัญญลักษณ์ สีโนนเมือง

45 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศิริ
46 นางสาว ธัญญา กันยารัตน์

47 นางสาว ธัญวรัตม์ เมินดี

48 นางสาว ธิดานันท์ ศรีสุข
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49 นางสาว นงลักษณ์ แสงงาม

50 นางสาว นงลักษณ์ สุวรรณชลา

51 นางสาว นภัสสร แก้วใหญ่
52 นางสาว นริศรา เคล้าจันทร์

53 นางสาว น  าฝน ปรือปรัก
54 นางสาว น  าฝน พิจิตตะโล
55 นางสาว นิภาพร ถือดีย่ิง

56 นางสาว ปรารถนา คงสกุล

57 นางสาว ปริตา ตุ้มทอง

58 นางสาว ปัทมา อินทร์เทียน
59 นางสาว ปิยธิดา สาคร

60 นางสาว เปรมกมล พันธุชาติ

61 นางสาว พรกนก สารีบุตร

62 นางสาว พรนภา เหล่าดี
63 นางสาว พรพรรณ พริ งเพราะ

64 นางสาว พรพิมล จันสุวรรณ

65 นางสาว พลอยไพลิน ชาญนอก

66 นางสาว พัชรินทร์ พิศเพ็ง

67 นางสาว พัชรี รัตนะดี

68 นางสาว พัณณิตา ทองเชิด

69 นางสาว พานิดา บัวบาล

70 นางสาว พิมพ์จันทร์ ผนึกดี

71 นางสาว พิมพ์วิภา บัญชาเมฆ

72 นางสาว พิมพิไล จับใจเหมาะ
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73 นางสาว พิยดา การสนธ์ิ

74 นางสาว พิยดา ไชยปัญญา

75 นาย พีระพัฒน์ เสาวพันธ์

76 นางสาว แพรวสุดา อุ่นศิลป์

77 นางสาว มณีรัตน์ พรมมาศ

78 นางสาว มณีรัตน์ เพ็ชรพลอย

79 นางสาว มลิวัลย์ นวลละออง

80 นางสาว โมลี โพธ์ิศรี

81 นางสาว ยุพิน บุญโสม

82 นางสาว ยุวดี วันอังคาร

83 นางสาว รชณีกร แย้มงาม

84 นางสาว รสริน จิตแน่น

85 นางสาว รัชฎาพร อุ้มดีไว

86 นางสาว รัตติยากร โสลิภา

87 นางสาว รุ่งทิวา ดอกพวง

88 นางสาว เรวดี ตอนสุข

89 นางสาว วณิดา บุตรดีขันธ์

90 นางสาว วรรณ สมภารเพียง

91 นางสาว วรรณนิษา โถน้อย

92 นางสาว วรรณา แซ่ตัน

93 นาย วรวุฒิ ไชยสาร

94 นางสาว วรางคณา ชัยวิเศษ

95 นางสาว วราภรณ์ สมช่ือ

96 นางสาว วัชราภรณ์ เกษแก้ว



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบและได้รับวุฒิบัตร

โครงกำร "สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จ ำนวน  137  รำย

ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกำยน 2563

     ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

97 นางสาว วันดี ตัดสมัย

98 นางสาว วารี เทินสระเกษ

99 นางสาว วีระมน หอมจันทร์

100 นางสาว ศศิธร ยอดกุล

101 นางสาว ศิริพร จันทร์ร่ืนเริง

102 นางสาว ศิริวรรณ ปัญญาคม

103 นางสาว สตรีรัตน์ สงคราม

104 นางสาว สมฤทัย เกิดพุ่ม

105 นางสาว สุจินดา   พิลา

106 นางสาว สุดารัตน์ ชาภูวิง

107 นางสาว สุธิกาญจน์ จารัตน์

108 นางสาว สุธิติญา กันทะวงศา

109 นางสาว สุภาพร สุดเอ่ียม

110 นางสาว สุภาวดี ทีเกาะ

111 นางสาว สุภาวิณี พันธศรี

112 นางสาว สุวนันท์ ยิงรัมย์

113 นางสาว สุวนันท์ ประสมพันธ์

114 นางสาว สุวรรณา อุดมทวี

115 นางสาว สุวิมล เบ้าทอง

116 นางสาว สุวิมล ทาสี

117 นางสาว โสภานันท์ วรรณทอง

118 นางสาว โสภิดา สิงห์ทอง

119 นางสาว โสริยา สุขจิต

120 นาย อธิพล คารทอง
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121 นาย อนันต์ บูรณะ

122 นาย อนุรักษ์ สาคะรินทร์

123 นาย อนุวัตร มุมเรือนทอง

124 นางสาว อภิรุจี วรรณารักษ์

125 นางสาว อมรรัตน์ เพ็งแจ่ม

126 นางสาว อมรรัตน์ นาคดี

127 นางสาว อรพิน ธรรมวิจิตร

128 นางสาว อรวรรณ ธรรมคุณ

129 นางสาว อรอนงค์ โทสวัสด์ิ

130 นางสาว อรอนงค์ วารีด า

131 นางสาว อรอนงค์ สิงห์ทอง

132 นางสาว อังคณา รัตน์  บุญ เอก

133 นางสาว อาทิตยา อยู่เสน

134 นางสาว อาริษา แสนกล้า

135 นางสาว อินนิสา บุญมาก

136 นางสาว แอมมิตา กันทะสอน

137 นางสาว ศิรภัสสร ใจศรี














