
ล าดบั

1 นางสาว ฐิตา เกตุแกว้

2 นางสาว ประวีณา รุณนก

3 นางสาว ณฐักานต์ แซ่จู

4 นางสาว สุทินา จนัทอง

5 นางสาว วิจิตรา ทองหล่อ

6 นางสาว ศิริวรรณ วดัสุวรรณ์

7 นางสาว ชิดชนก พลดี

8 นางสาว ตรีรัตน์ จรรยารักษ์

9 นางสาว ปวีณา ไชยสีดา

10 นางสาว อารียา นนัที

11 นางสาว บุษราคมั โมรารักษ์

12 นางสาว ปภิญญา มาตรวิไลศกัด์ิ

13 นางสาว มณีรัตน์ อินทร์ประหยดั

14 นางสาว นฤมล เทพสิทธ์ิ

15 นางสาว ปรียาภรณ์ เบ็ญมาศ

16 นางสาว ดาวเรือง สุขสาคร

17 นางสาว ธารวิมล บางวนั

18 นางสาว สายสุดา อยัรา

19 นางสาว นฤมล ลดัสูงเนิน

20 นางสาว อุดมลกัษณ์ คาํสุธีร์

21 นางสาว เพญ็พิชชา พลบุบผา

22 นาย ปุลิน คุณคาํ

23 นางสาว ดวงกมล เรืองเดชสกุล

24 นาย มูฮาํหมดั มูรอแมง็

25 นางสาว นชัญา ท่าหาญ

26 นาย ปัณวฒัน์ วฒันปํญโญ

27 นาย ณฐัชยั สกดักลาง

ระหว่างวนัที ่ 18 - 19 และ 25 มีนาคม  2558

ณ มหาวิทยาลัยรันตบัณฑิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อสกุล
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ทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 213 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountant)"
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28 นางสาว พิชาภา ฆะระบุตร

29 นางสาว สุนิสา มงัคะลา

30 นางสาว สุภาพร สุรถาวร

31 นางสาว ณชัชา หวงัวิไล

32 นางสาว ศุภลกัษณ์ เครือจนัทร์

33 นางสาว สุรียพ์ร ทาํขรูุ

34 นางสาว ศศิภา กอบแกว้

35 นาย ประพนัธ์ สิติ

36 นางสาว ชนิสรา คงพนู

37 นางสาว หทยัชนก รุ่งแจง้

38 นางสาว สุมณฑา สมบูรณ์

39 นางสาว มุจรินทร์ ตนักลาง

40 นางสาว สุไฮณี มะดีเยาะ

41 นางสาว อาตีกะห์ แวนิ

42 นางสาว อุไรพร ทองขาว

43 นางสาว พิชชาภรณ์ สุขใส

44 นางสาว สุวนนัท์ นามสี

45 นางสาว ชิดชนก สุดใจ

46 นางสาว อรปภา สุริยะพล

47 นางสาว ดวงจิต จนัตา

48 นางสาว อรดา แซ่ล้ี

49 นางสาว นุจรี กระสังข์

50 นางสาว ลลิตา พงจุมพล

51 นางสาว สุฑาทิพย์ แซ่เต๋ง

52 นางสาว วิภาดา บาํรุงเขต

53 นางสาว เพลินพิศ ทาโพธ์ิ

54 นางสาว ยลฤดี ป้อมสิงห์
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55 นางสาว สุภาพร เกริกชยัศรี

56 นางสาว จารุวรรณ ปันเถ่ือน

57 นางสาว วชัรี กรราว

58 นางสาว วิชุตา หวลจนัทึก

59 นางสาว จิรนนัท์ โสภา

60 นางสาว มะลิสา พิเนตรเสถียร

61 นาย กิตติศกัด์ิ จีนเมือง

62 นางสาว นพรัตน์ มาเหมาะโชติ

63 นางสาว กรกนก ไกรศิริ

64 นางสาว ชนิดาภา เพช็ร์เล็ก

65 นาย ณฎัฐนนัท์ จนัทร์สืบแถว

66 นางสาว สุฑามาศ จนัทราทิพย์

67 นางสาว อภญัญา สุมาลา

68 นางสาว ณฐันรี อ่ิมทัว่

69 นางสาว ธิดาพร บุญทอง

70 นาย ณฐัพงศ์ เมาะราษี

71 นางสาว ศิริลดา อว้นสูง

72 นางสาว อรวรรณ ศิลศิริ

73 นางสาว สุรีรัตน์ ขาํพวง

74 นางสาว ดาริกา ปรีเปรม

75 นางสาว วิชยั ยอดสร้อย

76 นางสาว อาภาภรณ์ สุวรรณ์

77 นาย ศรีนริทร์ ศกัด์ิสิทธ์ิ

78 นางสาว จงสิริ เถ่ือนกุล

79 นางสาว สุพตัรา รุ่งรัศมี

80 นางสาว วิริยา ธรรมนิยม

81 นางสาว มณีนุช อรรถวิเวก
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82 นางสาว ชุติกาญจน์ สระแกว้

83 นางสาว ธารทิพย์ สังขจ์นัทร์

84 นางสาว พรพิมล เวียนสระ

85 นางสาว จิราภา เพง็พานิช 

86 นาย สุทิวศั เทศคง

87 นางสาว กาญจนา โสวรรณี

88 นางสาว สุดธิดา กึดจนัทึก

89 นางสาว เรไร ตรีคงธรรมกุล

90 นางสาว แคทลียา แกว้เขม็

91 นางสาว อรอุมา ธาตุไพบูลย์

92 นางสาว วิภาวรรณ คาํกล่อม

93 นางสาว จนัทกานต์ ขวญัยนื

94 นางสาว จีรนุช สุวรรณ

95 นางสาว อรอนงค์ อินตะพนัธ์

96 นางสาว รุ่งอรุณ อินทร์โกษา

97 นางสาว วาสิฎฐี สุทธิโสม

98 นางสาว แสงดาว แซ่อ๋ึง

99 นางสาว มารียาํ หมนัน๊ะ

100 นางสาว รุ่งทิพย์ ทศัมี

101 นางสาว อมรรัตน์ ศรีวิชยั

102 นางสาว อนุธิดา ดว้งอ่อน

103 นางสาว มะลิวลัย์ โพธ์ิใส

104 นางสาว ทิพสุคนธ์ คาํสี

105 นางสาว นริศรา ภูจาํนงค์

106 นางสาว รุ่งนภา วายลม

107 นางสาว กญัจนา แซ่ล้ี

108 นางสาว นุรไอนี อิมิง
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109 นางสาว ยามีละห์ หะยสีามะ

110 นางสาว ขนิษฐา นาคสง่า

111 นางสาว ปภสัสร เสือนุ่ม

112 นางสาว เจนจิรา มีประเสริฐ

113 นาย พิสิทธ์ิ ทบัทอง

114 นางสาว พลอยไพลิน ขยนักิจ

115 นาย กิจประเทศ พงษช์ยัโชค

116 นางสาว จอมขวญัเรือน ป้องหอม

117 นางสาว ฮาซานี การิจิ

118 นางสาว อภิญญา หมีนหวงั

119 นางสาว ฮอรีน๊ะ มีนจาด

120 นางสาว นิภา พวงสีเคน

121 นางสาว จิราภรณ์ ชิงชนะ

122 นางสาว พรสุดา ขาวหนู

123 นาย เกรียงไกร แฝงฤทธ์ิ

124 นาย สมโภชน์ ทองศิริ

125 นางสาว รุ่งนภา อินทร์สาํราญ

126 นางสาว รุ่งนภา ยาไชยบุญเรือง

127 นางสาว มธุรา ชุ่มมงคล

128 นางสาว วนิดา ขนุนสูงเนิน

129 นางสาว ศิริพร ถ่ินอุบล

130 นางสาว วราภรณ์ ม่วงแพร

131 นางสาว ลดัดาวลัย์ เจือนาค

132 นางสาว ชุติมา ธนะธีรศาสตน์

133  นางสาว ตรีรัก แซ่ด่าน

134 นางสาว รุ่งรวี อํ่าผูก

135 นางสาว ประภสัสร วงศส์นิท
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136 นางสาว ประภาพร วงษศ์รีดี

137 นาย อชิรวิทย์ วิวชัรอคัรโภคิณ

138 นาย จิรศกัด์ิ ฉิมแยม้

139 นางสาว พรวิมล ศรีสวสัด์ิกุล

140 นางสาว พนิดา บุญชู

141 นางสาว ทิพยช์นก เฟ่ืองสูงเนิน

142 นางสาว อารียา ศรีคราญ

143 นางสาว ปิยะภรณ์ จุย้ประเสริฐ

144 นาย ณฐัพล บวัรินทร์

145 นางสาว สุกญัญา คาํนอ้ย

146 นางสาว พนิดา แซ่ทา้ว

147 นางสาว วรรณี นิติเกษมไพศาล

148 นางสาว นาตยา หาญวิริยะกิจ

149 นางสาว วาสนา ตนัโสภณ

150 นางสาว วิไลลกัษณ์ มุ่งดี

151 นางสาว ชิดชนก นพสกุล

152 นางสาว สาลินี ศรีทอง

153 นางสาว ศิวิมล ทิมทอง

154 นางสาว สุภาวรรณ ศรีพงษ์

155 นางสาว ปรียาภรณ์ อดกลั้น

156 นางสาว พรศิริ ยอดทะเนีย

157 นางสาว สิริรัตน์ ใจบุญ

158 นางสาว มินตรา วนัเพง็

159 นางสาว มะลิวลัย์ ดอนทอง

160 นางสาว ธญัญาภรณ์ ผาวอ้

161 นางสาว วาสนา วงษสุ์วรรณ

162 นางสาว ชนาพร พรมสอาด
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163 นางสาว ชุติมา จนัทร์ประดบั

164 นางสาว พนัพสัสา ไวตะนนัท์

165 นางสาว สายธาร สายสร้อย

166 นางสาว ศุภิสรา อ่อนฉิม

167 นางสาว เมธาวี อนนัตว์ราพงษ์

168 นางสาว จรินภรณ์ พลธรรม

169 นางสาว พรพิมล ทนัดวง

170 นางสาว สุกญัญา โตง้ิว

171 นางสาว ชุดาภา โชคสกุลภกัดี

172 นางสาว นาตยา คงเพชรศกัด์ิ

173 นางสาว สิริโสภา เทียนเพชร

174 นางสาว นรินภรณ์ ศรีหะ

175 นางสาว บุษกรณ์ กองสอน

176 นางสาว สุวภทัร วรจรานนท์

177 นางสาว พิมผกา คาํอว้น

178 นางสาว ธีราพร สุชาตานนท์

179 นางสาว เบญจมาศ ผิวงาม

180 นางสาว ณฐัธิดา พวงทอง

181 นางสาว นูรดีนา แดเบาะ

182 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรนาคิน

183 นาวสาว วรรณพร จนัทร์หอม

184 นางสาว สุรีมาศ โตจาํนงค์

185 นางสาว อรอนงค์ ชาติไธสง

186 นางสาว อรพรรณ เพียดสิงห์

187 นางสาว อมรรัตน์ เช้ือคาํเพง็

188 นางสาว อมัพร อ่อนตา

189 นางสาว ธิดาวรรณ ชุลีกร
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190 นางสาว เพญ็นภา ไพรสิงห์

191 นางสาว เสาวลกัษณ์ ศรีสร้อยพร้าว

192 นางสาว ฐิติพร เกริกชยัศรี

193 นาย วทญัํู พุ่มทรัพย์

194 นางสาว กลัยา ดาราภา

195 นางสาว ปัทมาภรณ์ คาํทรัพย์

196 นางสาว ลดัดาวลัย์ สิงห์ทอง

197 นางสาว ประภาพร ประสานพนัธ์

198 นางสาว ชลธิชา อินทะกะ

199 นางสาว ทศัณีย ์ ทองดีนุย้

200 นางสาว รุ่งนภา กาญจนสงคราม

201 นางสาว เกศินี ทิพยไ์ชโย

202 นางสาว นพรัตน์ อุปการสง

203 นางสาว พฒุตาล เมืองรามญั

204 นางสาว ศุภพร จนัทร์หิรัตน์

205 นางสาว วนสันนัท์ อุ่นเมือง

206 นางสาว จารวี ทิพยว์รรณ

207 นางสาว ณิชนนัทน์ พนัลุตนั

208 นางสาว แคท็ทรียา สาํรวมจิตร

209 นางสาว สุพตัรา นามวงษ์

210 นาวสาว พิมพิลยั ไร่รัตน์

211 นางสาว ลลิตา สีสอน

212 นางสาว ภทัราพร ยานวล

213 นางสาว รจนา กลา้กสิการ


