
ล าดบั

1 นางสาว ขนิษฐา จันทร์ศรี

2 นางสาว อนุตตา วงศ์รังรอง

3 นางสาว กัลย์สุดา ดวงประเสริฐ

4 นางสาว ณัฐวรา เพชรกาฬ

5 นางสาว จันทนี สมบูรณ์

6 นางสาว กาญจนา จั่นกลาง

7 นางสาว ศิริพร สาดคล้า

8 นางสาว รมิตา สายจันมา

9 นางสาว สุพิชฌาย์ รอดชาติ

10 นางสาว วรรษชล โกยดุลย์

11 นางสาว จารุวรรณ สันตะการ

12 นางสาว จุฑามาศ จันทร์งาม

13 นาย ทักษ์ดนัย ทรงเวชเกษม

14 นางสาว ภัคจิรา บุบผาแดง

15 นางสาว ฐิติมา เยาวพันธุ์

16 นางสาว สุจิตตรา ศิระสรวงศุกล

17 นางสาว ฐาปนี ทองดี

18 นางสาว วาสนา ฤทธิศาสตร์

19 นางสาว สุพิชญา คชสาร

20 นางสาว อนุชตรา เพ็ชรจินดา

21 นางสาว ภาวิดา ศรีค า

22 นาย ศุภวุฒิ วงศ์สุริย์ฉาย

23 นางสาว อินทิรา อุตรนคร

24 นางสาว ธาวิดา ซูซูกิ

25 นางสาว ชนัดดา ศิริมหาชัย

26 นางสาว ศุขฤทัย กลับเจริญ

ระหว่างวันที ่ 8 - 9 มถุินายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

ชื่อสกุล

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 78 ราย

หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountant)"



ล าดบั ชื่อสกุล

27 นางสาว สุปการ วรตันติ

28 นางสาว ณัฐฐา ชนกชนธรรม

29 นางสาว ภัทรวี ชัชวาล

30 นาย สรรเพชร บิลหมาด

31 นางสาว ดวงกมล เพชรปานกัน

32 นางสาว ชุติกาญจน์ เหมาะทอง

33 นางสาว นันทพัชร์ ธรณไพบูลย์

34 นางสาว ตวงพร ชูแก้ว

35 นางสาว อาทิติยา ทองสิน

36 นางสาว สุธิดา ส้มมีสี

37 นางสาว ชาลิณี ปลอดโปร่ง

38 นางสาว มณีนุช ศรทอง

39 นางสาว พนิดา ค าภาเมือง

40 นางสาว อาภานุช พันธุเสวี

41 นางสาว หทัยทิพย์ ปานศิริ

42 นางสาว แก้วกมล วงษ์ทัต

43 นาย วิชัย เกิดสวัสด์ิ

44 นางสาว รุจิรา นิธิสกุลบวร

45 นางสาว จันทมณี ทรัพย์อาภากรกุล

46 นางสาว ดวงกมล โยธิน

47 นางสาว สุนีย์ สุทธิกรณ์

48 นางสาว ณัฏฐธิดา อินทรวิเศษ

49 นาย จตุพล มณีสาย

50 นางสาว รัตนาภรณ์ เอี่ยมส าอางค์

51 นางสาว อรนภา เอี่ยมส าอางค์

52 นางสาว อภิชญา คิดดีจริง

53 นางสาว ปัญจพร อาภาศิริกุล

54 นางสาว ละอองดาว เวียงสมุทร

55 นางสาว ทิพย์วดี อิ่มเกิด

56 นางสาว ชุติมา สมบูรณ์

57 นางสาว
พิมพ์ปฎิ
ภาณ จันทร์เสวก



ล าดบั ชื่อสกุล

58 นางสาว เกศินี โสมเมา

59 นางสาว กรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์

60 นางสาว สิริกร จรรย์รมณ์

61 นางสาว วราภรณ์ หิรัญ

62 นางสาว นิภาพร วงค์ทองจันทร์

63 นางสาว ศศิวิมล ทองละมุล

64 นางสาว อรวรรณ บางทอง

65 นางสาว กนกพร พุม่แก้ว

66 นางสาว พิมพ์ชนก ภูริทัต

67 นางสาว สุปราณี โปรยลาภ

68 นางสาว ณัฐกานต์ กองทรัพย์

69 นางสาว นุสรา สิงห์บัว

70 นางสาว วรรณชนก โพธิย์ิ้ม

71 นางสาว กมลพร วานิกร

72 นางสาว สุดารัตน์ บางแสงอ่อน

73 นางสาว ณิชารีย์ ทิพย์บุญแก้ว

74 นางสาว โศภิดา แก้วค าจันทร์

75 นางสาว เบญจวรรณ สอนคุณ

76 นางสาว ชุติมา หมานมา

77 นาย ภานุพงษ์ ธรรมมิยะ

78 นางสาว ประภาศิริ วันนา


