
ผู้สอบผ่าน รุ่น 3/2560 ( รวม 86 คน ) 

วชิาสอบบัญชี 1 จาํนวน 38 คน( เกือบ 50 % ของทัง้หมด ) 

1. อรุนรัตน์  แสนประเสริฐ 

2. นพรัตน์  ตัง้กิตตพิงศ์   ( ปณ.) 

3. ทรงพล  บนุนาค 

4. สิริพร  สขุสเุดช 

5. เอกธนชั  โคตรมี 

6. สพุจน์  มหนัตชยัสกลุ  ( ปณ.) 

7. ศริิพร  มามีเกต ุ  ( ปณ.) 

8. เปมิกา  เลิศศวินนท์   ( CPA ) 

9. มสัดา  ทองเชือ้  

10. อรณิชา  บนุนาค 

11. ปัญจรัตน์  กตญาณภทัร ( CPA ) 

12. กนัธิมา  สมพงษ์มิตร  ( ปณ.) ( CPA ) 

13. นพพร  ตนัตธํิารงวฒุิ  ( CPA ) 

14. เมธาวี  ชนะสงคราม  ( CPA ) 

15. วนัวิสาข์  สขุราษฎร์ ( CPA ) 

16. ปรภทัร์  สายสวาท 

17. วิทยา  ล้อมสขุา 

18. ณฐัรดา  เหมือนเดช  ( ปณ.) 

19. เพชรัตน์  ทรัพย์ปิติ  ( ปณ.) 

20. ภวิกา  นิพทัธ์ธรรมกลุ ( ปณ.)  

21. นิภาวรรณ  สีดํา   ( ปณ.) 



22. ศริินภา  นนัทเศรษฐพงศ์  ( ปณ.) 

23. ประภสัสร  นิลรัตน์ 

24. สชุาดา  จิวะวงศ์สกลุ 

25. นนัทิพร  ถิรกิจไพโรจน์ 

26. นครินทร์  จนัทร์ประทีป 

27. ทรรศพร  เตชะไพรัตน์ 

28. นริศรา  อนนัตศริิจินดา 

29. ปวีณอร  ประมขุเกียรตยิศ 

30. ศริิพร  เกษมวิบลูย์ 

31. ภาณพ  เขมาวาศน์  ( CPA ) 

32. ภวิกา  พิพทัธ์ธรรมกลุ 

33. พชัชาพลอย  พรกิจจายอด 

34. ประกอบ  อนนัตเสนา 

35. อมลวรรณ  วอ่งวานิช  ( ปณ.) 

36. กลุธิดา  จมุพล 

37. ธนพร  ภู่ศริิไพบลูย์ 

38. จิสกาว  ลาภประชา  ( ปณ.)  ( CPA ) 

- ที่เหลืออีก 38 คน  คือ ผู้ที่สอบผ่านวิชากฎหมาย 1 ,2             

วิชาสอบบญัชี 2 และวิชาการบญัชี 2  

1. สพุรรณี  นาคศรีเมก   

2. รวีวรรณ  ขนุแก้วพะเนาว์ 

3. ปรียนนัท์  ขนัทอง 

4. นิตย์รตี  จงปรุ 

5. ฐิตาภรณ์  บญุเพิ่ม 

6. กนัธิมา  สมพงษ์มิตร 



7. กลัยกร  เลิศวฒุิกลุ 

8. วิภาวี  จิรพฒัน์พิศาล 

9. อมลวรรณ  วอ่งวาณิช  ( ปณ.) 

10. ชตุณิฎัฐ์  ติราภรณ์ 

11. เปรมฤดี  มีสขุ 

12. ศริิพร  ลํามลู 

13. นจุรีย์  อุน่เรือน 

14. บษุกร  มงัคละ 

15. ประภาพร  แซจ่ิว   ( ปณ.) 

16. ทรงพล  บนุนาค 

17. พรชยั  อารีย์พงษ์กลุ 

18. ปิยลกัษณ์  วงศ์หิรัญมาศ 

19. ชาญณรงค์  จือเกร็ด  ( ปณ.)   

20. วา่ท่ีร.ต.หญิงพฒุิภคั  เอ่ียมสอาด   ( ปณ.) 

21. ธาริณี  ใจสะอาด 

22. เอกธนชั  โคตรมี 

23. ธีราพร  ดวงพิทกัษ์พงศ์   ( ปณ.) 

24. อาภารัตน์  อาชวเมธีกลุ 

25. พาศนีิ  ธารเขตต์ 

26. กมลชนก  ชํานาญ 

27. รวีวรรณ  ขนุแก้วพะเนาว์ 

28. ลลิลทิพย์  คตูระกลู  ( CPA ) 

29. เบญจมาภรณ์  ฤกษ์วิชานนัท์   ( ปณ.) 

30. ศรัณยา  เข่ือนทอง  ( ปณ.) 

31. รตวินัต์  ศริิทรัพย์ภิญโญ   ( ปณ.) 

32. ณฎัฐา  วงศ์พฒันกลุ   ( ปณ.) 



33. วิมลรัตน์  คงสมแดน  ( CPA ) 

34. นิธิโชต ิ พิริยะศกัดิจ์ินดา 

35. ศริิพร  ลํามลู 

36. ปรัตถกร  กิตตวิรามงคล 

37. อรุณ  เอกสรกลุ 

38. บษุกร  มงัคละ 

หมายเหตุ : ขอแก้ไขตวัเลข บางคนมีช่ือซํา้เพราะเรียนทัง้ปกตแิละเร่งรัด ตดัออกแล้ว  

- อีกประมาณ 10 คนเกบ็ตกจากรุ่นก่อน  

ผู้ที่สอบผ่าน 2 วชิา 

1. บษุกร  มงัคละ     วิชาการบญัชี 2 และ สอบบญัชี 2 

2. ทรงพล  บนุนาค     วิชาสอบบญัชี 1 และ สอบบญัชี 2 

3. เอกธนชั  โคตรมี     วิชาสอบบญัชี 1 และ สอบบญัชี 2 

4. กนัธิมา  สมพงษ์มิตร    วิชาสอบบญัชี 1 และ กฎหมาย 1 

5. อมลวรรณ  วอ่งวานิช  ( ปณ.)  วิชาสอบบญัชี 1 และ กฎหมาย 1 

6. รวีวรรณ  ขนุแก้วพะเนาว์  วิชากฎหมาย 1 และ กฎหมาย 2 

7. ศริิพร  ลํามลู   วิชากฎหมาย 1 และ กฎหมาย 2 

 

** ผู้ที่เรียนทาง ปณ.ผ่าน 9  คน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


