
หลักสูตร "สร้างนักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountant)"

ล าดบั

1 นาย กิตตินันท์ ไทยมอญ

2 นางสาว กิตติยา ธิสาคร

3 นางสาว เสาวลักษณ์ จานแก้ว

4 นางสาว อังค์ริสา กานต์จิรพงศ์

5 นางสาว ปิยะจิตร ฉันทะวัฒน์

6 นางสาว วิชุดา ดาวสี

7 นางสาว สุณิสา ธรรมนิยม

8 นาย พลวัต พันธ์พฤกษ์

9 นางสาว ผกาม์ภัส วรรณธนูวิชย์

10 นางสาว ปรีญารักษ์ พรมแสง

11 นางสาว กาญจนก อ่อนอก

12 นางสาว นวรัตน์ ยืนยง

13 นางสาว รวินท์นิภา พันที

14 นางสาว จิตติมา ขุนทิพย์

15 นางสาว พันธกานต์ ช านาญ

16 นางสาว กชพร แยกไทยสงค์

17 นาย สุรสิทธิ์ แสนยะนันท์

18 นางสาว ศุภลักษณ์ วรรณศิลป์

19 นางสาว จริยา พิศนอก

20 นางสาว กมลวรรณ เวชประสิทธิ์

21 นางสาว อารียา อินทร์จ ารูญ

22 นางสาว ฐิติมา กาลรบ

ชื่อสกุล

ระหว่างวันที ่ 24 - 26 เมษายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักศึกษาทีผ่่านการอบรมและทดสอบ จานวน 94 ราย



23 นางสาว อรอุมา สิงห์พา

24 นางสาว มลิษา ขันธุแสง

25 นางสาว กุลนันทน์ บางเพ็ง

26 นางสาว แอน เป้าปิด

27 นางสาว ดวงฤดี มีสุข

28 นางสาว ปวีณา โมราเจริญ

29 นางสาว ภาวิณี การเลิศ

30 นางสาว วรัญญา พูนศิริ

31 นางสาว ววรรณิภา สมบุญมา

32 นางสาว ภัทรพร รอดภัย

33 นางสาว ดาวเรือง พานโถม

34 นางสาว ศศิธร เผ่าบุญมี

35 นางสาว ชลธิชา ศหิรัญ

36 นางสาว จันทร์คณา สมบุญมา

37 นางสาว พรนภา แซ่ซ่ัว

38 นาย พิษณุ เทพรักษา

39 นางสาว สุภาวดี ละโลงสูงเนิน

40 นางสาว วิภาดา ริดมัด

41 นางสาว พัสตราภรณ์ จิตชื่น

42 นางสาว วิภาพร ไชยวารี

43 นางสาว กมลวรรณ แตงจาด

44 นางสาว สุธางศ์ุรัตน์ มาขุนทด

45 นางสาว จันทิมา เอื้อเฟือ้กลาง

46 นางสาว อรวรรณ อู่ยิ่ง

47 นางสาว สมฤทัย นิยบุตร

48 นางสาว ชลธิชา มั่นมูล

49 นางสาว ภรมน จันต๊ะขัน

50 นางสาว กริษฐา พยุงพงษ์

51 นาย จตุรงค์ เพียรประสงค์

52 นางสาว ภัณฑิรา เสมสุข



53 นางสาว ศิริพร ม่วงประเสริฐ

54 นางสาว สุภารัตน์ ทองชันลุก

55 นาย นพคุณ วรรณศิลปิน

56 นางสาว ณฐิกา ชนะสงคราม

57 นางสาว ศยามล พรหมนิยมชัย 

58 นาย กฤษฎา ฝ่ายอากาศ

59 นาย ธวัช โลจรัส

60 นางสาว บุษริน วรรณวงษ์

61 นางสาว กฤษณี โหมดตาด

62 นางสาว พิชชานันท์ ไชยปัตถา

63 นางสาว เจนจิรา สุขเสน

64 นางสาว นพวรรณ จันทร์ทรง

65 นางสาว จิราพร ลินไธสง

66 นางสาว จิตตมาส แก่นพลูหยก

67 นาย วรายุทธ ฉิมพลี

68 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทิพย์ค าวัน

69 นางสาว วราภรณ์ มณีวงค์

70 นางสาว คนิสร เสภารัตนานันท์

71 นางสาว สุจิตรา น้อยเขาล้าน

72 นางสาว สายสมร ทับไกรสกล

73 นางสาว อัญชริกา ศรีจ าปา

74 นางสาว ทิพยวิมล อ่อนพุทธา

75 นางสาว เกศกนก เจริญผล

76 นางสาว หทัยกาญจน์ ศักด์ิใหญ่

77 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีวะรมย์

78 นาย สัจจกร หงษ์ทอง

79 นาย สุทธิพร พันธ์เพ็ง

80 นางสาว ณัฐณิชา ปัทธบุตร

81 นางสาว เบญจวรรณ สายสมบูรณ์

82 นางสาว สุนิสา ตุ้มวิจิตร์



83 นางสาว อัจฉรา พลเยี่ยม

84 นางสาว กานต์สิริ หอมนาน

85 นางสาว วันวิภา ทาเสนาะ

86 นางสาว วิชุดา สังเกตุกิจ

87 นางสาว รัตนาวลี ณะเพ่งพิศ

88 นาย รัฐพงศ์ ยั่งยืน

89 นางสาว ธมนต์วรรณ แก้วประสิทธิ์

90 นางสาว จินต์จุฑา สุขเสมอ

91 นางสาว จันทรา  กลับเมือง

92 นาย กกุพชัย สุขเจริญ

93 นาย วรภัทร เลียดประถม

94 นางสาว นฤมล อินทร์ทองหล้า



 


