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ล าดับท่ี

๑ นางสาว กชกร หร่ังอุดม
๒ นางสาว กนกวรรณ ทพัทวี
๓ นางสาว กนกวรรณ บวัจนัทร์
๔ นางสาว กนกวรรณ หมายดี
๕ นางสาว กนกวรรณ ชาวหะสี
๖ นางสาว กมลวรรณ โสภารัตกลุ
๗ นางสาว กรนิกา แหลมหลวง
๘ นางสาว กรรณิกา สจัจานนท์
๙ นางสาว กรรณิการ์ สายดง
๑๐ นาย กฤษณ์ ปรากฏผล
๑๑ นางสาว กญัญาพชัร สอนเผาะ
๑๒ นางสาว กนัยสิ์นี เจริญรัตน์
๑๓ นาย กิติศกัด์ิ ค  าขนัตี
๑๔ นางสาว กสุุมา นาพรม
๑๕ นางสาว เกณิษสา เอ้ือนจิตร
๑๖ นางสาว เกศริน ตอนรัมย์
๑๗ นางสาว ขนิษฐา ยศเกตุ
๑๘ นางสาว ขวญัใจ สีมนัตะ
๑๙ นางสาว ขวญัดาว สุขเทศ
๒๐ นางสาว คทัลียา ค  าเท่ียงป้อม
๒๑ นาย คุณากรณ์ เตียงจนัทร์
๒๒ นางสาว จตุพร ดอกบานเยน็
๒๓ นางสาว จริยา วงศบ์ุญชยัเลิศ
๒๔ นาย จกัรกฤษ ช่วยปุ้ ง

ช่ือ - สกุล

                    หลักสูตร "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 11, 18 และ 25 มกราคม 2562
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๒๕ นางสาว จนัทิมา แอ๋วกอง
๒๖ นาย จาตุรนต์ สิงห์บ ารุง
๒๗ นางสาว จารุพร สุขลว้น
๒๘ นางสาว จารุมณ คงนวม
๒๙ นางสาว จิตราภรณ์ ท่างาม
๓๐ นางสาว จิราพร ธรรมมาธิ
๓๑ นางสาว จิราภรณ์ รัตนเหม
๓๒ นางสาว จีรษา อ่างลา้
๓๓ นางสาว จุฑาทิพย์ จนัโท
๓๔ นางสาว เจนจิรา เงินกลม
๓๕ นางสาว เจนจิรา เพียรแกว้
๓๖ นางสาว ชนากานต์ ตะ๊อา้ย
๓๗ นางสาว ชนาภทัร สุดสวาท
๓๘ นางสาว ชลธิชา ช านาญแทน

๓๙ นางสาว ชลธิชา แซ่เฮง้

๔๐ นางสาว ชลลดัดา นอ้ยสงัวาลย์

๔๑ นางสาว ช่อทิพย์ บวัเจริญ

๔๒ นางสาว ชญัญานุช นาเจริญ

๔๓ นางสาว ชุติมา สร้อยโนนไทย

๔๔ นางสาว ชุติมา แยม้สจัจา

๔๕ นางสาว ฐาปณีย์ ค  ามูล
๔๖ นางสาว ณัชวดี ปรัศวเ์มธีกลุ

๔๗ นางสาว ณัฎฐา วรานุธินนท์

๔๘ นางสาว ณัฏฐ์รชยา สุภนิชศิริสกลุ
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๔๙ นาย ณัฐกานต์ เยน็เสนาะ

๕๐ นางสาว ณัฐกานต์ แสงพิทกัษ์

๕๑ นางสาว ณัฐกานต์ พิมพิสยั
๕๒ นางสาว ณัฐฑิกา ละโป้

๕๓ นางสาว ณัฐธิดา สอนเม่น
๕๔ นางสาว ณัฐธิดา แกว้มาก
๕๕ นางสาว ณัฐริกา วีระวงค์

๕๖ นางสาว ณัฐวดี พาริหาญ

๕๗ นางสาว ณัฐศรา สุพรรณพายพั
๕๘ นางสาว ณัฐสุภา พน้ภยั

๕๙ นางสาว ดวงพร บริรักษ์
๖๐ นางสาว ดวงหทยั บินดี
๖๑ นาย ไตรภพ อินทร์อ่ิม

๖๒ นาย ทกัษด์นยั ลาวลัย์

๖๓ นางสาว ธนพร ไชยยศ
๖๔ นางสาว ธนพร ทองจนัทร์

๖๕ นาย ธนภณ คุณากรภูวกิจ
๖๖ นาย ธวชัชยั บุญมา
๖๗ นาย ธญัญรัตน์ มะยงั

๖๘ นางสาว ธิดาวรรณ สนัติพงษไ์พบูลย์

๖๙ นางสาว ธิดารัตน์ คงสุข
๗๐ นางสาว ธีรนุช แสงนาค

๗๑ นาย ธีรพงศ์ เพชรรักษ์
๗๒ นาย ธีรพงษ์ ชมมัน่
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๗๓ นาย นครินทร์ มาลยัหอม

๗๔ นาย นนทวฒัน์ อยูดี่

๗๕ นางสาว นฐักานต์ พว่งพลู
๗๖ นางสาว นทัธมน โคโคกสูง

๗๗ นางสาว นทัมน ทุ่งค  า
๗๘ นางสาว นนัทณ์ภทัร มูลเทพ
๗๙ นางสาว นนัทวนั สิทธิธรรม

๘๐ นางสาว นารีรัตน์ แท่นแกว้

๘๑ นางสาว น ้าฝน โพธิวฒัน์
๘๒ นางสาว นิตยา อาสนะสุวรรณ

๘๓ นางสาว นิพิชฌมพ์ร นรวริทธ์ิ
๘๔ นางสาว นิฟารีดา กาแบ
๘๕ นางสาว นิโลบล ศภุกิจเจริญพงษ์

๘๖ นางสาว นูรีดา ตาเฮ

๘๗ นางสาว เนตรนภา ปล้ืมมิตร
๘๘ นางสาว เนตรนภา ชาตาคม

๘๙ นางสาว บุญธิดา พลูสุข
๙๐ นางสาว บุษรากร ตางจงราช
๙๑ นางสาว เบญจทิพย์ เศรษฐสิริสวสัด์ิ

๙๒ นางสาว เบญจวรรณ พลขยนั

๙๓ นางสาว ใบแตง สีเสน
๙๔ นางสาว ใบเฟร์ิน พงษม์า

๙๕ นางสาว ปทุมมา บวัเงิน
๙๖ นางสาว ปนิตา แอสะมะเอม็
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๙๗ นางสาว ประกาย โชคก าเนิด

๙๘ นางสาว ประภาพรรณ ศรีฐาน

๙๙ นางสาว ปรีณาภา พิมพานิจ
๑๐๐ นางสาว ปรียานุช สิทธี

๑๐๑ นางสาว ปรียานุช เสทน
๑๐๒ นางสาว ปรียาภรณ์ แก่นนาค า
๑๐๓ นางสาว ปาตีเมา๊ะ ดูมีแด

๑๐๔ นางสาว ปาริฉตัย์ ยอดปนนัท์

๑๐๕ นางสาว ปาริชาติ จกัธิฤทธ์ิ
๑๐๖ นางสาว ป่ินปินทัธ์ จารุจิโรจน์กลุ

๑๐๗ นางสาว ปิยะวรรณ ยาวยนื
๑๐๘ นางสาว พรกนก สืบสอาด
๑๐๙ นางสาว พรทิพย์ ประเสริฐสระนอ้ย

๑๑๐ นางสาว พรรณราย สุขมหาหลวง

๑๑๑ นางสาว พริมา วรรณศิริ

๑๑๒ นางสาว พชัรา มัน่คง

๑๑๓ นางสาว พชัราพร ทองดี
๑๑๔ นางสาว พชัราภรณ์ วราห์ค  า

๑๑๕ นางสาว พาขวญั ต่วนชะเอม
๑๑๖ นางสาว พิชญธิดา เรืองแสง
๑๑๗ นาย พิพฒัน์พงษ์ ชุมดี

๑๑๘ นางสาว พิมพร แซ่ทา้ว

๑๑๙ นางสาว พิไลพร งามโรจน์
๑๒๐ นางสาว พีชชาพร ประยรูหงษ์
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๑๒๑ นางสาว เพญ็นภา การซ่ือ

๑๒๒ นางสาว เพญ็นภา สุดใจ

๑๒๓ นางสาว ฟ้าประธาน ทองมอญ
๑๒๔ นางสาว ภทัราพร ไฝ่การณ์

๑๒๕ นางสาว มณีรัตน์ เจริญพงศภ์กัดี
๑๒๖ นางสาว มนภรณ์ สุขสุวรรณ
๑๒๗ นาย มารุต จ าปาทอง

๑๒๘ นางสาว มาลินี สิงห์เงา

๑๒๙ นางสาว ยพุาพร ร ามะนา

๑๓๐ นางสาว รสสุคนธ์ สิงห์ใส

๑๓๑ นางสาว รุ่งนภา ธุระธรรม
๑๓๒ นาย รุ่งเรือง ศรีไพร

๑๓๓ นางสาว รุ่งอรุณ โพธ์ิแกว้
๑๓๔ นางสาว รุจิรา ประพงษ์
๑๓๕ นางสาว รูซีลา รูแต

๑๓๖ นางสาว เรวดี สิทธิโยธี
๑๓๗ นางสาว เราะฮายู ดอเลา๊ะ
๑๓๘ นางสาว ลินี ยอรัมย์
๑๓๙ นางสาว วนิดา ศรีกนัหา
๑๔๐ นางสาว วนิดา กล่ินหวล
๑๔๑ นางสาว วรกนก ด ารงคแ์กว้
๑๔๒ นางสาว วรภรณ์ ทิพยรั์กษ์
๑๔๓ นางสาว วรรณพร น ้าแกว้
๑๔๔ นางสาว วรรณพิมล มงคลเลิศ
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๑๔๕ นางสาว วรรณศิริ ศรีเจดียรั์ตน์
๑๔๖ นางสาว วรรณิสา มาตรวงัแสง
๑๔๗ นางสาว วรวรรณ เปียวิเศษ
๑๔๘ นางสาว วราพร มาอน้
๑๔๙ นางสาว วราภรณ์ พลพิทกัษ์
๑๕๐ นางสาว วชัราพร จนัทรศร
๑๕๑ นางสาว วนัดี สนัดร
๑๕๒ นางสาว วาสนา บวับาน
๑๕๓ นางสาว วิภาภรณ์ ปลอดโปร่ง
๑๕๔ นางสาว วิรัตน์ดา ยงัสุวรรณ์
๑๕๕ นางสาว วิลาวรรณ ดีดวงพนัธ์
๑๕๖ นางสาว วิไลพร กมุผนั
๑๕๗ นางสาว วีรญา จากโคกสูง
๑๕๘ นาย ศราวฒิุ แซ่เตียว
๑๕๙ นางสาว ศรุตา นวลเจริญ
๑๖๐ นางสาว ศศิธร บทมาตย์
๑๖๑ นางสาว ศศิวิมล ฝืดสูงเนิน
๑๖๒ นางสาว ศิรินนัท์ นาบู่
๑๖๓ นางสาว ศิริพร ตาปิก
๑๖๔ นางสาว ศภุรรัต คชชา
๑๖๕ นางสาว สมพร สุดสาลี
๑๖๖ นางสาว สายวลี สายเสมา
๑๖๗ นางสาว สุกญัญา ซารัมย์
๑๖๘ นางสาว สุกานดา ค าชู
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๑๖๙ นางสาว สุจิตรา มีช านาญ
๑๗๐ นางสาว สุชาดา ขติัยะราช
๑๗๑ นางสาว สุดารัตน์ จนัทร์สุทธิ
๑๗๒ นางสาว สุดารัตน์ อินทร์ภิรมย์

๑๗๓ นางสาว สุดารัตน์ คงชิต

๑๗๔ นางสาว สุทธิดา อยูค่ะเชณ

๑๗๕ นางสาว สุทธิรักษ์ ปงราชป๊ก

๑๗๖ นางสาว สุธาสินี ศรีภูธร

๑๗๗ นางสาว สุธินี ใจมัน่

๑๗๘ นางสาว สุนิษา ปุ่ มทอง

๑๗๙ นางสาว สุนิสา ลาภินี
๑๘๐ นางสาว สุประภา ศิวินยั

๑๘๑ นางสาว สุปราณี กาญจนศร

๑๘๒ นาย สุภาพ ผดุงชาติ

๑๘๓ นางสาว สุภารัตน์ สีหะวงษ์

๑๘๔ นางสาว สุภาวิตา จ าปาทอง

๑๘๕ นาย สุรเดช พิทกัษสิ์นธุ์
๑๘๖ นางสาว สุวนิตย์ เรือนเงิน

๑๘๗ นางสาว สุวรรณา ภกัดี
๑๘๘ นางสาว สุวิชยา ยทุธิวจัน์
๑๘๙ นางสาว สุวิมล เรืองฤทธ์ิ

๑๙๐ นางสาว เสาวณีย์ แสงสวสัด์ิ

๑๙๑ นางสาว โสภา จ าปาทอง
๑๙๒ นางสาว อณิชชา พนัโน
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๑๙๓ นาย อดิศร อุดมศรี
๑๙๔ นางสาว อนิษฐา จนัทร์บวั
๑๙๕ นางสาว อรญา ป้องเทพ

๑๙๖ นางสาว อรณิช ค าใส

๑๙๗ นางสาว อรทยั สาวนัสูง
๑๙๘ นางสาว อรทยั อินนา

๑๙๙ นางสาว อรฤทยั อ านวย
๒๐๐ นาย อคัรัช สวา่งแผว้
๒๐๑ นางสาว อญัชนา เจนจบ

๒๐๒ นาย อานุภาพ อตัธิรอยรัมย์

๒๐๓ นางสาว อาภสัรา เอ่ียมละออ
๒๐๔ นางสาว อาภากรณ์ ค าหอม

๒๐๕ นาย อามีน ดะเซ็ง
๒๐๖ นางสาว อิงอร มีจัน่เพช็ร
๒๐๗ นางสาว อินทิรา หาญโกรธา

๒๐๘ นางสาว อุมาพร ถาวรสงัข์

๒๐๙ นาย เอกชยั มุ่งซอ้นกลาง
๒๑๐ นาย เอกสิทธ์ิ อคัราช

๒๑๑ นางสาว ไอรดา ธนะชยัศรี




















