
ล าดับ

๑  นายพงศกร วิชัยวรญาณ

๒ นายอาธิป ปัญญาประเสริฐ

๓  นางสาวฉวีวรรณ จันทนะภัค

๔  นางสาววรฤทัย ช่วงสุวนิช

๕ นางสาวรัตนา แก้วอ าภา

๖ นางสาวณัฐญา อุดมเสรี

๗ นางสาวฐิตาภรณ์ ฤกษ์ศิลานนท์

๘  นางสาวปรียา จันทร์เทศ

๙  นางสาวอรพรรณ สุระสิทธิ์

๑๐  นางสาวสุปราณี แกละน้อย

๑๑  นางสาวสมพร ศรีพงศ์ชัยสิน

๑๒  นางสาวอลิษา พงษ์อิศราพันธ์

๑๓  นางสาววัลลภา อัศวศรีอนันต์

๑๔  นางสาววราภรณ์ อัศวศรีอนันต์

๑๕  นางสาววัลยา เชื้อสุวรรณ

๑๖  นางสาวเกศินี แสงสาคร

๑๗  นางสาวดุจด่ังฝัน สันสถิตย์

๑๘  นางสาวเจนจิรา เหมกระศรี

๑๙  นางสาวปัทมา นวนทา

๒๐  นางสาวกชกร วงค์ทอง

๒๑  นางสาวรัตนาภรณ์ บัวดิษ

๒๒  นางสาวณัฐชา โห้หาญ

๒๓  นางสาวสุชานันท์ รัตนยัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ล าดับ

หลักสูตร "นักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ระหว่างวันที ่11 - 12 และ 15 -16 มถุินายน 2558

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน  188 ราย

ชือ่ - สกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒๔  นางสาวจันสุดา มีฉลาด

๒๕  นายพรรณเชษฐ จรรยาเลิศ

๒๖  นางสาววศินี พึง่โต

๒๗  นายคมศักด์ิ สุหรี

๒๘  นางสาววัลลภา วัสนชิน

๒๙  นางสาวกัลย์สุดา โตมะโน

๓๐  นางสาววิไลลักษณ์ จูเปาะ

๓๑  นางสาวธิติมา ดีบุกค า

๓๒  นางสาวรัชนี แสงอรุณ

๓๓  นางสาวสุกัญญา มะนูญ

๓๔  นางสาวบุศรินทร์ เฉลยภพ

๓๕  นางสาวพรรณวดี สมบุญ

๓๖ นางสาวปิยนันท์ กาญจนสมบัติ

๓๗ นางสาวนพสร สัมฤทธิ์

๓๘ นางสาวเรณุกา สาลีพันธ์

๓๙ นางสาวณัฐพัชร สมจินดา

๔๐ นางสาวภาวิณี บัวเงิน

๔๑ นางสาวจิราวรรณ กลับวิหค

๔๒ นางสาวขนิษฐา มหายศนันท์

๔๓ นางสาวเรไร รักก้อน

๔๔ นางสาวพันทิวา ปานเลิศ

๔๕ นางสาวนันทพร บัวแก้ว

๔๖ นางสาวสุประภา จังกาญจน์
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๔๗ นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง

๔๘ นางสาวอริสรา วงศ์ค าจันทร์

๔๙  นางสาวลลิตพรรณ แมดสถาน

๕๐  นายพิสุทธิ์ ข าทองอินทร์

๕๑  นางสาวศรัณยา ประสนธิ์

๕๒  นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร

๕๓  นางสาวภาวินี ศรีนุติรัชต์

๕๔  นางสาวนภาพร ไชยเณร

๕๕  นายวิทวัส พัดลม

๕๖  นางสาววลัยพรรณ จันทร์วิเมลือง

๕๗  นางสาวชวัลรัตน์ อุณเรศ

๕๘  นางสาวชมภูนุช มอมขุนทด

๕๙  นางสาววรรวิษา ทัศมี

๖๐  นางสาวปิยะวรรณ        วิจิตรโอฬารวิจิตรโอฬาร

๖๑  นางสาวอัญชลีพร อินทร์หนุน

๖๒  นางสาวนุชจรินทร์   อันรักษ์

๖๓  นางสาวลัดดา    หงษ์สระคู

๖๔  นางสาวฟางข้าว   ยะสุรินทร์

๖๕  นางสาวกรรณิการ์     เมืองฤทธิ์

๖๖  นางสาวอารยา    ปานทอง

๖๗  นางสาวเพชรรัตน์    สุขแช่ม

๖๘  นางสาวหทัยรัตน์   เวศสุวรรณ

๖๙  นางสาวอลิศ    ลอยมา
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๗๐  นางสาวสรัญญา    แสงจันทร์

๗๑  นางสาวปริญาภรณ์    หมายมี

๗๒  นางสาวศรีวรรณ    ค ามิ่ง

๗๓  นางสาวอรุณโรจน์     จันทร์เปรมจันทร์เปรม

๗๔  นางสาวอารีนา   เสียงล้ า

๗๕  นางสาวกนกวรรณ    อ๊อตศิริ

๗๖  นางสาวจารุเนตร   บุญอนงค์

๗๗  นางสาวมนศยา   ชูแสง

๗๘  นางสาววาสนา ปาริยะ

๗๙  นางสาวธัญรัตน์   ก าเกตุ

๘๐  นายปกรณ์   ปัน้เจริญ

๘๑  นายพิชชากร   ประพฤติดี

๘๒  นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีน่วม

๘๓ นางสาวอรพิมล เงินนาค

๘๔ นางสาวสุกานดา รุ่งสกุล

๘๕ นางสาวกาญจนวรรณ ชลารักษ์

๘๖ นางสาวสุชาดา คณารักษ์

๘๗ นางสาววรรณรัตน์ เขื่อนค า

๘๘ นางสาวโสรยา หร่ิงระร่ี

๘๙ นายชาคริต สุนทรไกรศรี

๙๐ นางสาวบุญเงิน อุปมา

๙๑ นางสาวชนิดา คุณทองค า

๙๒ นางสาวอลิสา น้อยอ่อน
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๙๓ นางสาวทิพย์พวรรณ สินสุวรรณ

๙๔ นางสาวจินตนา รุ่งอรุณ

๙๕ นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง

๙๖ นางสาวโสภี แซ่เต้า

๙๗ นางสาวพัชราวรรณ สุวรรณนิมิตร

๙๘ นางสาวธัญญาเรศ ทองแดง

๙๙ นางสาวศิรประภา พวงนาค

๑๐๐ นายวัฒนา ทองเสวก

๑๐๑ นางสาวนุชาวดี ไชยสุระ

๑๐๒ นางสาวอนุสรา สุขไธสง

๑๐๓ นางสาวสุดารัตน์ สุดใจ

๑๐๔ นางสาววลัยรัตน์ เสือเดช

๑๐๕ นางสาวลลิตา ดีเสมอ

๑๐๖ นางสาวจุฑามาศ เต็งรัง

๑๐๗ นางสาวทิชาธร ฟักเฟือ่งผล

๑๐๘ นางสาวสิริมา จิวะระสิริ

๑๐๙ นางสาวทัชมา เกิดมะณี

๑๑๐ นางสาวเพ็ญสิทธิ์ เชยกีวงศ์

๑๑๑ นางสาวจุฑามาศ จันทจาลักษณ์

๑๑๒ นางสาวศุภนุช เพือ่บุญมาก

๑๑๓ นายทวีศักด์ิ อุ่นทานนท์

๑๑๔ นางสาวปัทมาวรรณ มูณี

๑๑๕ นางสาววรรณนิภา โล๊ะซอ
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๑๑๖ นางสาวศุภสุตา โพธิเ์งิน

๑๑๗ นางสาวรัตนาพร ครุธวงษ์

๑๑๘ นางสาวชัญญานุช หมายมั่น

๑๑๙ นางสาวอารีรักษ์ กิจเจริญ

๑๒๐ นางสาวกนิษฐา ช านะ

๑๒๑ นางสาวธมลวรรณ มีศรีธง

๑๒๒ นางสาวสุดาพร จ๋าแสน

๑๒๓ นางสาวรติพร สุขกายามโน

๑๒๔ นายประสิทธิ์ สุขเกษม

๑๒๕ นางสาวสุดาภรณ์ แก้วมา

๑๒๖ นางสาวมาลัยรัตน์ เข็มปก

๑๒๗ นางสาวจันทนา หินขาว

๑๒๘ นายนิติ ล้อมรัตนพนา

๑๒๙ นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสด์ิ

๑๓๐ นางสาวยุวดี ป้องภัย

๑๓๑ นางสาวมะลิวรรณ นามแก้ว

๑๓๒ นางสาวหนึ่งฤทัย รักถนอม

๑๓๓ นางสาวพัชรีภรณ์ บัวระวงศ์

๑๓๔ นายชาตรี จอมค าสิงห์

๑๓๕ นายพิสุทธิ์ พุทธเสน

๑๓๖ นางสาวประภัสสร คงพรม

๑๓๗ นางสาวฉัตรฑริกาญจน เลาะหมัด

๑๓๘ นางสาวพรทิพย์ อวยพร
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๑๓๙ นางสาวพิจิตรา พันธ์ดี

๑๔๐ นางสาวรัชนู ยิ้มวิลัย

๑๔๑ นางสาวธิดาวรรณ ศรีสุทร

๑๔๒ นางสาวสุจิตรา ชูช่วย

๑๔๓ นายอรรถพล ทองค า

๑๔๔ นางสาวสกาวรัตน์ ทองค า

๑๔๕ นางสาวณัฐชา วงษ์สมัน

๑๔๖ นางสาวอารดา ภูน่ฤชัยธร

๑๔๗ นางสาวรัชฎาภรณ์ ชูพันธ์

๑๔๘ นางสาวรสสุคนธ์ วานิชโช

๑๔๙ นางสาวรุ่งทิพย์ เงินเหรียญ

๑๕๐ นางสาวปาริชาต เหมือนเอี่ยม

๑๕๑ นางสาวธนัชพรรณ อุส่าห์ฤทธิ์

๑๕๒ นางสาวมณีรัตน์ นาคกลม

๑๕๓ นางสาวสมฤดี ล้ิมเลิศ

๑๕๔ นางสาวทิพย์วรรณ สีลาวงค์

๑๕๕ นางสาววราภรณ์ เกิดปาน

๑๕๖ นางสาวจิราพร รัศมีฉาย

๑๕๗ นางสาวณัฐณิชา กีบุญมี

๑๕๘ นางสาวกฤตยา มาดล

๑๕๙ นายสิทธินนท์ แจ้งข า

๑๖๐ นางสาวสุนันทา นุชน้อย

๑๖๑ นางสาวจินตนา หาดี
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๑๖๒ นางสาวปองกานต์ ยุรศักด์ิ

๑๖๓ นางสาวชุติมณฑน์ จิตต้ังสกุล

๑๖๔ นางสาวศศิธร แสงทอง

๑๖๕ นางสาวยอดขวัญ เตียพานิช

๑๖๖ นายธีรนันท์ วงศ์วิสิฐไพบูลย์

๑๖๗ นางสาวธัญญาเนตร อุดมโพธิเดช

๑๖๘ นางสาวจิดาภา แสนสาคร

๑๖๙ นางสาวหัทยา เหขุนทด

๑๗๐ นางสาวณฐชนนท์ ค าต้ังหน้า

๑๗๑ นางสาวกันยา ตุ้มนิลกาล

๑๗๒ นางสาวกฤกษพร ไชยฤกษ์

๑๗๓ นางสาวอัปสร ชาติภูธร

๑๗๔ นายธนกร จรเอียด

๑๗๕ นางสาวทิพย์วิมล สังข์ทอง

๑๗๖ นางสาวหทัยชนก เอี่ยมเงิน

๑๗๗ นางสาวภานุพันธ์ กองเพชร

๑๗๘ นางสาวปรางทอง แทนวันชัย

๑๗๙ นางสาวมัณฑนา แป้นน้อย

๑๘๐ นายอมร ผลาหาร

๑๘๑ นางสาวจิตตา งามศิริ

๑๘๒ นายรัชพล อยู่ประจ า

๑๘๓ นางสาวเจนจิรา แสงสิริทรัพย์

๑๘๔ นางสาวพรรณจิตรา ก้องศิริวงศ์
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๑๘๕ นางสาวสุพัตรา จิตแสนสวย

๑๘๖ นายณัฐวุฒิ พวงจันทร์ทิพย์

๑๘๗ นางสาวสุปริยา ชินวร

๑๘๘ นายศิวพันธ์ เวชตรียานนท์



 



 



 



 



 



 



 



 



 


