
          โครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จ านวน  64  ราย

                ระหว่างวันท่ี 11 - 13  พฤศจิกายน 2563

                    ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร

ล าดับท่ี

1 นางสาว สุภัสสร  พันธา 

2 นาย ณัฐพล เทศงามถ้วน

3 นางสาว วารุณี จันทร์นวล 

4 นางสาว ระวีกาญจน์ บกเขาแดง

5 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีสมเขียว 

6 นางสาว นิโลบล แสงโสม

7 นางสาว นิศาชล ขลังธรรมเนียม

8 นางสาว วจี ศรีย่ีทอง

9 นางสาว กอบกาญจน์ ศรีสุระ

10 นางสาว เสาวลักษณ์ มีสอน

11 นางสาว อรวรรณ สุภาโสต

12 นางสาว พลอยประภา แซ่ล้ิม

13 นางสาว พรกนก ศรีนวลขาว

14 นางสาว ณัฐกาญจน์  ไมทอง

15 นางสาว จุฑามาศ วิมล

16 นางสาว อริสรา ศิลปวงศ์

17 นาย ภูมิรพี บุญยกิจ

18 นาย ธนวัช จ าปาทิพย์

19 นางสาว ศิริพร ชินนาสา

20 นางสาว ชลากร เขียวพิมพา

21 นางสาว จิดาภา มณีแจ่ม

22 นางสาว วันเพ็ญ เขียวอ่อน

23 นางสาว เบญจพร สุวรรณโร

24 นางสาว สุวัจนี เณรแก้ว

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตร
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25 นางสาว เบญญาภา พรมศร

26 นางสาว กิตติกา ศรีพรหม

27 นาย ปวีณวัช ขวัญยืน

28 นางสาว ชลลดา จูด้วง

29 นางสาว ฐานิดา เกิดทวี

30 นางสาว ศิริพร สุขสบาย

31 นางสาว แพรวพราว เข่ือนเพชร

32 นางสาว รุจิรดา มูลศรี

33 นางสาว ศศิธร สุขสวรรค์

34 นางสาว นัฐณีย์ เช้ือพหล

35 นางสาว ณัฐฑริกา มีเมตตาธรรม

36 นางสาว นวพร จูมทอง

37 นางสาว สุธิมา สมสนุก

38 นางสาว นริศรา นนทบุตร

39 นาย มงคล ราชแสง

40 นางสาว น้ าอ้อย แก้วบุญมา

41 นางสาว ปณิดา รามจรัญ

42 นางสาว ธิติพร เปียไพบูลย์

43 นาย สุทัศน์ กุแก้ว

44 นางสาว รตานันท์ ผาสุข

45 นางสาว ศิลาลักษณ์ คุ้มครอง

46 นางสาว พรพิมล ก้อนมณี

47 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ช่ืนชอบ

48 นาย พงศ์ระพี เรืองสวัสด์ิ
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49 นางสาว ณัฐธิดา เช้ือเอ่ียม

50 นางสาว น้ าฝน ชาวระหาญ

51 นางสาว กุลนันท์ เกิดสีดี

52 นาย ภรวิชญ ทัศนะพยัคฆ์

53 นาย กิตติพงษ์ แก่นจันทร์

54 นางสาว ศิริลักษณ์ เนียมสูงเนิน

55 นางสาว ชนิสรา สังข์สุวรรณ

56 นางสาว ชลธร เมินดี

57 นางสาว วิลาวัลย์ จันทร์แก้ว

58 นางสาว อุบลวรรณ วัดศรี

59 นางสาว กนกกาญจน์ จิตรเจริญ

60 นางสาว สุพรรณิการ์ ใหลหล่ัง

61 นางสาว มนทิรา  ทองอ่อน

62 นางสาว นุสบา วารีดี

63 นางสาว ชนัญญา ศิริสะอาด

64 นางสาว ณัฐพร ทัศเจริญ








