
ค ำขอบคุณผู้สอบผ่ำน รุ่น 3/2560  

สอบผ่าน กฎหมาย 2 คะ่ ขอบคณุสถาบนัและ
อาจารย์พฒันา อาจารย์ภมูิชาย นะคะ ท่ีถ่ายทอด
ความรู้ตา่งๆ คะ่ 
 
ขอบคณุจากใจ 
supermod  

สอบผ่ำน กฎหมำย 2  



สอบผา่นวชิากฎหมาย2 แลว้ค่าา คร้ังท่ีสองก็ผา่นเลย ชีทท่ีอ่าน
ทั้งหมดเป็นของPC Center ท่ีเดียวเลยค่ะ ตอ้งขอขอบคุณ
อาจารยพ์ฒันา และ อาจารยภ์ูิมชาย มากๆเลยนะคะ  
เคลด็ลบันางฟ้าของอาจารยภู์มิชาย และสูตรท่องจ าภาษีของ
อาจารยพ์ฒันา ถา้ท่องข้ึนใจสามารถน าไปใชใ้นหอ้งสอบได้
จริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะ^^ 
 
Natalie Kenny 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 2  



ขอบคณุ อ. พฒันา อ.ภมิูชาย ที่ท าให้สอบผ่าน วิชา กม 2 คะ่  
 
รู้สกึดีใจ มากๆ คะ่ แนวค าตอบ ที่ อ. ได้ แนะน า ใช้ได้ ผล มากๆคะ่ 
ท าตามค าแนะน าของ อ. แล้ว สอบผ่านจริงๆคะ่ทวน ทาง 
facebook ก็  ชอบมากๆๆๆ เลยคะ่(ขาดไม่ได้ ส าคญัมากๆ) 
 
ชอบ อีกอย่าง ตรงที่ มีไลน์ ของ ห้อง ถ้ามีข้อสงสยั ถามได้ 
ตลอดเวลา ประทบัใจมากๆ คะ่ จะลงเรียน กบัสถาบนัอีกคะ่ 
 
benjamaphon roekwichanan 

สอบผ่านวชิากฎหมาย2  



อ. คะ่ ผา่น กม 2 คะ่ 
เรียน ปณ. 
 
Ben 

สอบผ่ำน กฎหมำย 2  



 ติวเร่งรัด กม.2 
ขอบคณุครับอาจารย์ 
 
เหมย 

สอบผ่ำนกฎหมำย 2 เร่งรัด  



ขอบคณุอาจารย์มากๆคะ่  
 
ลงติวครัง้แรกก็ผ่านเลย  ขอบคณุมากๆคะ่ 
ดีใจมาก 
jeab narak 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



สอบผา่นแล้วคะ่อาจารย์ ขอบคณุ
มากนะคะ ไว้จะไปรับตุ๊กตาหมีน้า :)  
สอบ 2 เรียน )ณ. 
 
aMp  charming 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



ผา่นวชิาสอบบญัชี 2 ค่ะ 
ดีใจมากๆๆๆ ก.ลา้นตวั 
ลงคร้ังเดียวค่ะ ไปติวกบัอ.พฒั ท่ีสถาบนัฯการสอน
ของอาจารย ์ท าใหท้ าหนา้รายงานไดเ้ป็นอยา่งดีค่ะ 
โดยเฉพาะการถามในไลนก์ลุ่มค่ะ ท าใหจ้ าไดดี้ข้ึน 
ขอบคุณค่ะ 
แจ๊ส 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



อยา่งแรกตอ้งขอบคุณอาจารยม์ากๆเลยนะคะ ท่ี
คอยใหฝึ้กปรนยัทุกๆวนั เพื่อเตรียมสอบ 
และมีส่วนท่ีเกร็งขอ้สอบ ท่ีค่อนขา้งตรงหลายขอ้ 
ท าใหส้ามารถมุ่งเนน้ดูแต่ละจุดนั้นใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
Piyaluk  

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



ผา่นสอบ2คะ่ ขอบคณุอาจารย์มากๆเลยนะคะ 
 
Mean_P 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



ก่อนอ่ืนตอ้งขอบคุณอาจารยพ์ฒันามากๆค่ะ ท่ีท าใหส้อบ
ผา่นสอบ2ในคร้ังน้ี 
ก่อนหนา้นั้นอ่านเอง จบัประเดน็วิเคราะห์หนา้รายงานไม่
ค่อยออกค่ะ ชอบตารางอาจารยม์ากๆค่ะ เขา้ใจง่ายและจ า
ไปใชไ้ดง่้ายมากค่ะ 
 
Kan 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



ขอบคุณอ.พฒันามากคะ โดยเฉพาะคลิปสอนทางเฟส 
มีประโยชน์มากจริงๆ ไม่คิดวา่จะสอบผา่นเพราะ
สอบบญัชี2 เป็นวชิาท่ีไม่ถนดัเลยคะ 
  
ประภาพร  

ผ่านวชิาสอบบัญชี 2  



ผมผา่นวิชาสอบ1 และวิชาสอบ2  
แล้วครับ 
ขอขอบคณุอาจารย์พฒันามากๆครับ 
ยกเครดิตให้อาจารย์เลยครับ 
ผมติวกบัอาจารย์ท่ีเดียวครับ 
ทัง้2 วิชา 
 
Chut 

ผ่ำนวิชำสอบ1 และวิชำสอบ2  



เพราะท าปรนยักบัอตันยัท่ีอาจาร์ยใหท้ าในไลนก์ลุ่ม 
 
ท าใหไ้ดฝึ้กคิดฝึกท า ย  ้าท าบ่อยๆๆๆ 
ท าใหข้อ้สอบไดค้ะ  
ขอบคุณอาจาร์ยมากคะ 
 
Nopporn Tantitamrongwut 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ดีใจมากคะ จะพยายามต่อไป  และ จะตั้งใจ
อ่านหนงัสือใหม้ากกวา่น้ีคะ 
 
Chutinut Tiraporn 
ขอบคุณค่ะ 

ผ่ำนสอบบัญชี 1 



ขอบคุณ อ. ทุกท่านค่ะ และแลว้ความพยายาม อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน หลายปี ของตนเอง 
และพยายามทุกๆๆๆ ทาง จนมาพบสถาบนัติว จากค า
บอกของเพื่อน และกอ้ถึงสนัส าเร็จ ขอบคุณค าอธิบาย
เน้ือหายากๆๆๆใหเ้ขา้ใจง่าย เทคนิคดีดี ท่ีไม่เคยรู้ ติว 
สอบ1คร้ังเดียวผา่นเลยค่ะ 
 กนัธิมา 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



สอบผ่าน 3 ตวั กฎหมาย 1  สอบบญัชี 2 และ
สอบบญัชี 1  
ดีใจมากๆๆ 
 
ตอ๋ย 

ผ่ำน 3 ตัว  
กฎหมำย 1  สอบบัญชี 2 และสอบบัญชี 1  



ผา่นสอบ 1 แล้ว  เย้ๆๆๆ 
 
Supoj 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ดีใจคะ ท่ีสอบผา่นคะ เป็นตวัสุดทา้ยท่ีจะได ้
cpa และขอบคุณอาจารยท่ี์แนะน าเทคนิคดีๆ
คะ 
 
MeThavEE  

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



สอบผา่น วิชาสดุท้าย สอบ1 แล้วคะ 
อาจารย์ ดีใจมากๆคะ 
ขอบคณุอาจารย์ มากๆ นะคะ 
 
Moo 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



 nae ผ่านเเล้วนะคะ ขอบคณุคะ่อาจารย์ 
 Pattana จ าได้แล้ว  ท่ีโทรมาคยุนานๆ
Pattana ใช่ไหม 
 nae 5555 ใชค่ะ่ 
ท่ีอ่านคอมอาทิดสดุท้ายอะคะ่ 
 Pattana จ าได้  สดุครับ 
 
nae 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ผ่านด้วยคนครับ. อิอ.ิ ขอบคณุอาจารย์ ครับ 
สอบ 1 
 
Ta 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ขอบคุณอาจารยพ์ฒันาและอาจารยนิ์สามากๆนะคะ หนูสอบ
ผา่นวชิาสอบบญัชี 1 ค่ะ วชิาสุดทา้ยแลว้ค่ะ  
ขอบคุณเทคนิคในการท่องจ า POS4D   การฝึกท าโจทยทุ์ก
วนั  เทคนิคการเขียน Audit program 
และการดูคลิปใน FB ช่วยในการอ่านหนงัสือมากๆเลยค่ะ 
 
อรณิชา  

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ขอบคณุจากใจลกูศิษย์เหมือนกนัคะ 
 ยินดีด้วยกบัเพื่อนท่ีสอบผา่น ส าหรับเพ่ือนท่ี
ยงัไม่ผ่านก็อยา่ท้อแท้นะคะ สู้ตอ่ไปนะ 
 
Tae_KUS 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



 ขอบคณุมากๆเลยนะคะอาจาร นุ๋สอบผา่น สอบ1 
แล้วนะคะ 
 ตวัสดุท้าย ได้เป็น cpa แล้วคา่ 
 
M i N t 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



 สอบผา่น สอบ 1 คะ่ ได้รับ ตุ๊กตา เป็นผู้สอบแล้วคร้า 
ขอบคณุ อาจารย์นะคะ 
ขอบคณุอีกครัง้นะคะ ท่ีน าสง่ให้ถงึท่ีหมาย อาจารย์ 
เป็น ผู้ใหญ่ใจดี ท่ีอยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จ คอย 
ผลกัดนัให้ ขยนั  
 
Vicky 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ได้cpaแล้วคะ่ 
สอบ 1 คือ ตวัสดุท้าย 
 
NamNueng 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ผา่น สอบ 1 ขอบคณุคะ อาจารย์  
สอบผา่นคะ ดีใจมาก 
 
Air 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



สอบบญัชี 1 
ขอบคณุคา่อาจารย์ 
 
Mint 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



สอบ 1 ผ่านคะ่อาจารย์ 
ขอบคนุมากๆคา่ 
 
Lookpla 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ขอบคณุ เทคนิค อ.พฒัน์ รหสั
นางฟ้าท่องflow ชว่ยจ า ท าได้จริง
ขอบคณุคะ 
 
Nois2 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 1  



ขอบคณุอาจารย์มากคา่ :) 
 
KC 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 1  



Phumchay ผ่าน กม.1 คะ่ 
ขอบคณุอาจารย์มากๆคะ่ (ครัง้เดียว
ผา่นเลย) 
 
mameaw8989 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 1  



 Pattana อิง้  ยินดีด้วยผา่น กม.1แล้ว   
 inging จริงเหรอคะ 
 Pattana จ้า 
 inging ขอlink หน่อยคะ 
 Pattana แปบ 
 inging อิ๋งเช็คแล้ว ได้แล้วจริงๆด้วยคะ 

ผ่านวชิากฎหมาย  1  



ขอบคณุ อาจารย์มากนะคบัรอบนีผ้ม
ผ่าน  กม1 ละคบั 
 
TLE 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 1  



ขอบคณุอาจารย์ภมูิชายมากนะคะ ท่ีสัง่สอน
และยินดีตอบค าถามของอิ๋งจนอิ๋งสอบผา่น
กม.1 เลย ขอบคณุมากๆคะ 
 
inging 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 1  



@Phumchay สอบผ่านกม.1 
เช่นกนัคะ่ ขอบคณุอาจารย์มากๆนะคะ 
 
Nui 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 1  



รำยช่ือผู้ที่สอบผ่ำน      
รุ่น 3/2560  

ทัง้หมด 87 ท่ำน 
( หำกรวมรุ่นก่อนน่ำเกือบ 100 ท่ำน ) 

ประกำศรำยช่ือไว้ให้ตรวจสอบที่สถำบัน 

ผู้ริเร่ิมเรียนห้อง KING  Online    www.tuecpa.com 



ขอบคณุ อ.มากเลยครับ 
ตอนนีผ้่าน 5 ตวัแล้ว 
 เหลืออีกตวัครับ ^^ 
พอมาติวกบั อ. ไม้เดียวผ่านเลยครับ 
 
Ton Nakari 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ขอบคณุมากครับอาจารย์พฒันา อาจารย์นิสา 
 
ผมไปติวเร่งรัดสอบ 1 ได้รู้จดุส าคญัๆ และเทคนิค
การจ าหลายอย่างๆ ตอนนีผ้มผ่านสอบบญัชี1 ซึง่
เป็นตวัสดุท้ายแล้ว 
ปล.ผมเรียนกบัท่ีน่ี 4 ตวัเลย กม 1 2 สอบ 1 บช 2 
 
90123564 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ขอบพระคุณอาจารยพ์ฒันาและอาจารยนิ์สา มากๆค่ะ  
เพ่ิงเร่ิมสอบcpaคร้ังแรก ตดัสินใจลงเรียนสอบบญัชี1 ทางไปรษณีกบัทางสถาบนั สอบ
ผา่นเลยค่ะ  
ท าขอ้สอบปรนยั3รอบ อตันยัวนัละ1ขอ้ และตอบค าถามถามอาจารยทุ์กวนัในกรุ้ปไลน์ 
ท าตามสูตรท่ีใหม้าเป๊ะเลยค่า 
ทั้งอาจารยพ์ฒันาและอาจารยนิ์สา active ในไลน์ตลอด เม่ือมีค าถามหรือขอ้สงสัยอะไร
กไ็ดค้  าตอบเร็วมากจริงๆค่ะ 
ส่วนรอบ 1/2561 สมคัรเรียนสอบ2กบัทางสถาบนัทางปณ.เรียบร้อยแลว้ค่า 
อีกคร้ังขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสถาบนัทุกท่าน ส าหรับความเอาใจใส่และ
ทุ่มเทใหก้บันกัเรียนค่ะ 
 
ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
เพชรรัตน์ ทรัพยปิ์ติ 
วา่ท่ีcpaปี2561 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



เพราะท าปรนยักบัอตันยัท่ีอาจาร์ยใหท้ าในไลน์กลุ่ม 
 
ท าใหไ้ดฝึ้กคิดฝึกท า ย  ้าท าบ่อยๆๆๆ 
ท าใหข้อ้สอบไดค้ะ  
ขอบคุณอาจาร์ยมากคะ 
 
Nopporn 

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  



ขอขอบคณุ อาจารย์ทกุทา่น ท่ีถ่ายทอดความรู้ 
และเทคนิคตา่งๆ ในการสอบ กม1,2 ,สอบ 1,2, 
บช 2  ตอนนีผ้่าน 5 วิชาแล้วค้ะ.  
 
Hinsui Aor 
สง่จาก iPhone ของฉนั 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 2  



ขอบคุณมากค่ะอาจารย ์ไดเ้ป็น  
CPA Thailand แลว้ค่ะ ตอ้งขอบคุณ
อาจารย ์และต าราเรียนมากๆค่ะ  
 
lalilthipk 

สอบผ่านวชิากฎหมาย 2  



ขอขอบพระคุณอาจารยพ์ฒันาและอาจารยภ์ูมิชาย 
มากๆค่ะ  
ท่ีส าคญัคือ ฟังคลิปเฉลยปรนยัของอาจารยเ์ลยช่วย 
ไดห้ลายขอ้เลยค่ะ ดีใจมากๆ  
หนูสอบรอบเดียวผา่นเลยค่ะ 
 
Radidew SiriS    

สอบผ่านวชิากฎหมาย 2  



ได ้CPA แลว้คะ 
ขอบคุณทั้งอาจารยพ์ฒันากบัอาจารยนิ์สา 
 
ปล.ดีใจมากมาย  
Nopporn 
Tantitamrongwut    

ผ่านวชิาสอบบัญชี 1  


