ผู้สอบผ่ านรุ่ น 3/2560 86 คน ( รุ่น Online ที่สอบผ่ านมากที่สุด )
วิชาสอบบัญชี 1 จํานวน 38 คน ( เกือบ 50 % ของทัง้ หมด )
1.อรุ นรัตน์ แสนประเสริ ฐ

2.นพรัตน์ ตังกิ
้ ตติพงศ์ ( ปณ.)

3.ทรงพล บุนนาค

4. สิริพร สุขสุเดช

5.เอกธนัช โคตรมี

6. สุพจน์ มหันตชัยสกุล ( ปณ.) ( CPA )

7. ศิริพร มามีเกตุ ( ปณ.)

8.เปมิกา เลิศศิวนนท์ ( CPA )

9.มัสดา ทองเชื ้อ

10. อรณิชา บุนนาค

11.ปั ญจรัตน์ กตญาณภัทร ( CPA ) 12.กันธิมา สมพงษ์ มิตร ( ปณ.) ( CPA )

13.นพพร ตันติธํารงวุฒิ ( CPA )

14.เมธาวี ชนะสงคราม ( CPA )

15. วันวิสาข์ สุขราษฎร์ ( CPA )

16. ปรภัทร์ สายสวาท

17.วิทยา ล้ อมสุขา

18. ณัฐรดา เหมือนเดช ( ปณ.)

19. เพชรัตน์ ทรัพย์ปิติ ( ปณ.)

20.ภวิกา นิพทั ธ์ธรรมกุล ( ปณ.)

21.นิภาวรรณ สีดํา ( ปณ.)

22.ศิรินภา นันทเศรษฐพงศ์ ( ปณ.)

23.ประภัสสร นิลรัตน์

24. สุชาดา จิวะวงศ์สกุล

25.นันทิพร ถิรกิจไพโรจน์

26. นคริ นทร์ จันทร์ ประทีป

27.ทรรศพร เตชะไพรัตน์

28.นริ ศรา อนันตศิริจินดา

29.ปวีณอร ประมุขเกียรติยศ

30. ศิริพร เกษมวิบลู ย์

31.ภาณพ เขมาวาศน์ ( CPA )

32.ภวิกา พิพทั ธ์ธรรมกุล

33.พัชชาพลอย พรกิจจายอด

34.ประกอบ อนันตเสนา

35.อมลวรรณ ว่องวานิช ( ปณ.)

36. กุลธิดา จุมพล

37.ธนพร ภู่ศริ ิ ไพบูลย์

38.จิสกาว ลาภประชา ( ปณ.) ( CPA )

วิชากฎหมาย 1 จํานวน 13 คน
1.สุพรรณี

นาคศรี เมก

2. รวีวรรณ ขุนแก้ วพะเนาว์

3. ปรี ยนันท์ ขันทอง

4. นิตย์รตี จงปรุ

5.ฐิ ตาภรณ์ บุญเพิ่ม

6.กันธิมา สมพงษ์ มิตร

7. กัลยกร เลิศวุฒกิ ลุ

8. วิภาวี จิรพัฒน์พิศาล

9.อมลวรรณ ว่องวาณิช ( ปณ.)

10.ชุตณ
ิ ฎั ฐ์ ติราภรณ์

11.เปรมฤดี มีสขุ

12.ศิริพร ลํามูล

13.นุจรี ย์ อุ่นเรื อน

วิชากฎหมาย 2 จํานวน 12 คน
1.กมลชนก ชํานาญ

2. รวีวรรณ ขุนแก้ วพะเนาว์

3. ลลิลทิพย์ คูตระกูล ( CPA )

5 ศรัณยา เขื่อนทอง ( ปณ.)

6.อรุ ณ เอกสรกุล

7.รติวนั ต์ ศิริทรัพย์ภิญโญ ( ปณ.) 8.ณัฎฐา วงศ์พฒ
ั นกุล ( ปณ.)

9.วิมลรัตน์ คงสมแดน ( CPA )

10.นิธิโชติ พิริยะศักดิจ์ ินดา

11.ศิริพร ลํามูล

4.เบญจมาภรณ์ ฤกษ์ วิชานันท์ ( ปณ.)
12. ปรัตถกร กิตติวรามงคล

วิชาสอบบัญชี 2 จํานวน 12 คน
1.บุษกร มังคละ

2.ประภาพร แซ่จิว ( ปณ.)

3.ทรงพล บุนนาค

5. ปิ ยลักษณ์ วงศ์หริ ัญมาศ

6.ชาญณรงค์ จือเกร็ ด ( ปณ.)

7.ว่าที่ร.ต.หญิงพุฒภิ คั เอี่ยมสอาด ( ปณ.) 8. ธาริ ณี ใจสะอาด

9.เอกธนัช โคตรมี

10.ธีราพร ดวงพิทกั ษ์ พงศ์ ( ปณ.)

11.อาภารัตน์ อาชวเมธีกลุ

4.พรชัย อารี ย์พงษ์ กลุ
12.พาศินี ธารเขตต์

วิชาการบัญชี 2 จํานวน 1 คน
1. บุษกร

มังคละ

ผู้ท่ สี อบผ่ าน 2 วิชา
1.บุษกร มังคละ

บัญชี 2 และ สอบ 2

4.กันธิมา สมพงษ์ มิตร สอบ 1 และ ก.ม. 1
7.ศิริพร ลํามูล

ก.ม. 1 และ ก.ม. 2

2.ทรงพล บุนนาค

สอบ 1 และ สอบ 2

5.อมลวรรณ ว่องวานิช ( ปณ.)สอบ 1 และ ก.ม. 1

3.เอกธนัช โคตรมี

สอบ 1 และ สอบ 2

6.รวีวรรณ ขุนแก้ วพะเนาว์ วิชา ก.ม. 1 และ ก.ม. 2

** เรียนปณ.ผ่ าน 9 ท่าน รวมรุ่ นตกหล่ น 10 ท่ าน เป็ น CPA ที่ขนึ ้ รับใบประกาศ 15 ท่ าน **

