
                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชแีละผู้สอบบัญชทีึ่จะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะตอ้งเขำ้รับกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดบัที่/พร้อมแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน เพ่ือรบัเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จุดลงทะเบยีน )

ล ำดับ ล ำดับ
1 กรรณิกำร์ สิริสุวรรณวงศ์ 26 จริำพร กำมำด
3 กรวิกำ วงค์ษำ 27 จริำภรณ์ นำแสวง
4 กรัณยญ์กรณ์ วัฒนวำณิชกร 28 จฑุำทิพย์ ทนันไชย
5 กฤชณรงค์แก้วบุญมำ รัตนสกุลเศรษฐ์ 29 จฑุำมำศ ศรีทับทิม
6 กำญจนำ ส ำรำญ 30 จรุีย์ สุขเปรม
7 กำญจนำ ภทัรพรเมธำกุล 31 เจนจริำ ปินตำ
8 กำญจนำ พลพิมพ์ 32 เจนจริำ จนีชำติ
9 กำญจนำ กันใจ 33 ชฎำพร พำสุริยนัต์
10 กำญจนำพร นันตำ 34 ชฎำรัตน์ ปัญญำเรือน
11 กำนต์ เลิศวิภำภทัร 35 ชนนิกำนต์ แก้วอ ำไพ
12 กุณฑลี ไชยมงคล 36 ชยำภรณ์ ทัพยงคุณ
13 เกศิณี ตรีอินทอง 37 ชลลดำ วงค์ตำน้อย
14 ขจติ ชัยวิวัธน์ 38 ฐิติรัตน์ ภมูิประภำพงศ์
15 ขนิษฐำ มนัสมโนธรรม 39 ฐิติวิชญ์ ธีระธนัทพงศ์
16 ขวัญดำว ค ำหลวง 40 ณรัฐนัน ยศ
17 ขวัญฤทัย ถุงค ำ 41 ณฤดีณัฏฐำ รัตนกระจำ่งศิลป์
18 จงลักษณ์ สมร่ำง 42 ณัฐธิดำ วงศ์กันทำ
19 จรรยำ วงศ์วโรฬำร 43 ณัฐภำสรณ์ ภรณ์ไพศำลสกุล
20 จกัร์กฤษ สิงคิวิรัตน์ 44 ณิชำพร ธัญน้อม
21 จนัทร์แสง สุริยำสำคร 45 ดลลชำ ปิฏกำนนท์
22 จ ำนงค์ เขือ่นวงศ์วิน 46 ดวงกมล สุนทร
23 จนิตนำ เต้ำชัยภมูิ 47 ดวงดำว สิทธิตำ
24 จนิตนำ ค ำคล่อง 48 ดำรณี รักตะบุตร
25 จนิตนำ ตุน๋สัก 49 ดำรณี ไกลกลิน่

50 ดำรณี เสนพนัสสัก

ชือ่-นำมสกุล ชือ่-นำมสกุล

ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบม่เพำะตน้กล้ำส ำนักงำนบญัชีคุณภำพ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่ำงวันที่  25 - 26  กุมภำพันธ์ 2562
ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ค ำชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยชือ่ผู้มสีิทธเิขำ้ร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงไดพิ้จำรณำคัดเลือกจำกใบสมคัรให้สอคคล้อง
กับคุณสมบัตติำมประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญช ีพ .ศ. 2558 ทั้งน้ี หำกผู้ไดร้ับ
คัดเลือกไมเ่ขำ้ร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดงักล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธไิมใ่ห้เขำ้รับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทั้ง 2 วัน  และรับหนังสือรับรอง CPD เมือ่สิน้สุดกำรสัมมนำเท่ำน้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับชัว่โมง CPD ได้



ล ำดับ ล ำดับชือ่-นำมสกุล ชือ่-นำมสกุล

51 ดำรำรัตน์ ชูเกียรติ 91 ปัทมำวดี ชัยศรีสุข
52 ดำวเงิน จองเล็ก 92 ปิยธิดำ เนตรสุวรรณ
53 เดชำ ล้วนโค 93 ปิยวรรณ โพเนตร
54 แดน กุลรูป 94 ปุณญิศำ สิติวรรณำ
55 เตชวุธ แบนถี 95 ปุณิกำ อนันต์โสภำ
56 ทศพร ไชยประคอง 96 ผกำพรรณ ฟองสำ
57 ทัตเทพ รัชต์ธนวุฒิ 97 ผริตำ บรรเจดิกิจ
58 ทิพยว์ัลย์ น ำพรรค 98 พงศ์ดนัย โบบทอง
59 ทิพรัตน์ ค ำน ำลำภ 99 พงศ์พิมุข สุพิทยภรณ์พงศ์
60 ธชำพร ค ำใสใย 100 พรทิวำ ใจค ำ
61 ธวัลรัตน์ เลิศฤทธิ์ 101 พรรณทิวำ ศรีวิชัย
62 ธีรดนย์ ทองดี 102 พรหมินทร์ รธนิธย์
63 นงนุช สำรทอง 103 พร้อมขวัญฐ์ ไชยศุภมำศ
64 นนธพร ธรรมดี 104 พลอยพรรณ สิงห์นอก
65 นพคุณ พลับจุ้ย 105 พวงพรรณ วงศ์ริน
66 นภสันันท์ เกียรติธนกุลธร 106 พัชริดำ พรชัย
67 นรำกร พุทธกำล 107 พัชรินทร์ หอมอำจ
68 นวรัตน์ ภมุมำพันธ์ 108 พัชรินทร์ จนัต๊ะเจริญ
69 นวลจนัทร์ ปรำโมทย์ 109 พัสกร เมฆี
70 นันทกำญจน์ แสนสมบัติ 110 พิทชำวรรณ ช่อวรรณะ
71 นันท์ธนัษฐ์ ผู้รุ่งเรือง 111 เพ็ญชนก คอปเพนส์
72 นิตยำ ยำวิชัย 112 ไพศำล ปัญจวรำนนท์
73 นิติกำญจน์ สำสัตย์ 113 ภรปภำ มนธำตุผลิน
74 นิภำพร แก้วอินทร์ 114 ภรำดำ สมประสงค์
75 นิวัฒน์ สำรวำนิชพิทักษ์ 115 ภทัรำนุช ทองนัน
76 นุชนำถ ยำมี 116 ภำกร ธนศรีวฤทธ์ชัย
77 เนตรชนก วรธงชัย 117 โภคิน ทิปัญญำ
78 บุญญำพร กันทิยะ 118 มณินทร ค ำวงษ์
79 บุญทวี เจริญพำณิชย์ 119 มยรุี จนัทร์เสน
80 บุษบำ เทพวงค์ 120 มยรุี ศุภวิริยะกิจ
81 เบญจมำศ ตำมสีวัน 121 มลิวัลย์ ปัญจะเรือง
82 เบญจวรรณ ไชยวุฒิ 122 มะยรุี แนบชิด
83 ปทิตตำ ผิวอ่อน 123 มำนิตย์ มำนุษยำนนท์
84 ปทุมพร ก้อนแก้ว 124 มุกดำ ศิริ
85 ปรนุช แก้วค ำงำม 125 เยำวลักษณ์ ลิม้โยธิน
86 ประกำยมำส สุทธิชัยพิชำติ 126 รสสุมำรินทร์ อิชยำธรรมกวี
87 ประเสริฐ บุญศรี 127 ระวิพรรณ จกัร์ค ำ
88 ปรำงค์มำศ กระจำ่งรัตน์ 128 รัชนี เหล่ำสกุล
89 ปวัณรัตน์ สุขยิ่ง 129 รัตติยำภรณ์ เดชะ
90 ปวีณำ ชืน่ใจ 130 รุ่งนภำ กรรณิกำ



ล ำดับ ล ำดับชือ่-นำมสกุล ชือ่-นำมสกุล
131 รุจเิรข ณล ำปำง 171 สุพรรณี มหำวรรณ์
132 ลัดดำ รธนิธย์ 172 สุพรรษำ สุวรรณศรี
133 ลัดดำ จนัธิดำ 173 สุพิทยำ จนัธิมำ
134 วนิดำ จนัทรพล 174 สุภำพรรณ ปำนทิพย์
135 วรัมพร สืบสกุล 175 สุภำวิณี ติขะ
136 วรำยทุธ ศำลำงำม 177 เสริมศิริ ศิริจำงค์ (ยกเลกิ)

137 วรินดำ มนูพิพัฒน์พงศ์ 178 เสำวนี ปงมะจกัร์
138 วรินทร เดชอำนันท์ภร 179 แสงดำว สุภำเปี้ย
139 วัชรี วงค์ปัญญำ 180 หัสยำ สีใจกำ
140 วันนิศำ ปำปะสำ 181 อดิสรณ์ อ่ินค ำ
141 วำริกำ เทพหินลัพ 182 อนัญญำ ศิรินำม
142 วำรุณี สุวรรณคัณฑิ 183 อภสิรำ ปภำกำรัณยภำส
143 วำสนำ ทุมวำรีย์ 184 อริศรำ จนัทร์ใส
144 วิกำนดำ วงค์จกัร 185 อัญชนำ ปั๋นค ำ
145 วินยท์ิวำ จติกุล 186 อัญชลี ศิริกำนต์
146 วิพำทิยพ์ เจิ้น 187 อัมพิกำ อุดมปัญญำนันท์
147 วิริยะ อำษำกิจ 188 อำทร เจยีมเด่นงำม
148 วิริยำ ลวดขำว 189 อำมอน ธิสอน
149 วิลำวรรณ จนัทะแพ 190 อำรีกมล ต.ไชยสุวรรณ
150 วิลำวัลย์ วันแก 191 อำรีรัตน์ มำรุตวงศ์
151 วิลิปดำ แบนถี 192 อ ำไพ แซ่เฒ่ำ
152 แว่นฟ้ำ ไชยำ 193 อ ำไพ ศรีค ำมำ
153 ศรัญธัญทิพำ พงษ์ธนำวินทกร 194 อุบลพรรณ สำรขัด
154 ศรีพลอย ถ้วยเงิน 195 อุไรวรรณ วงค์งำม
155 ศิภำพรณ์ ถนอมบุญ 196 เอกชัย บุญปิติชำต
156 ศิรินันท์ วิจติรวิกรม
157 ศิรินันทำ กระแสเวส
158 ศิริรัตน์ หวำนเสียง
159 ศิศญำ คุณำธรรม
160 สภฐักำนต์ เจริญวรรณยิ่ง
161 สลักจติ เดชอ้ึง
162 สันติพงษ์ ทองตุม้ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิไดท้ี่
163 สำยฝน บุญมำ กองก ำกับบญัชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
164 สินีนำถ ตนซ่ือ ส่วนส่งเสรมิพัฒนำส ำนักงำนบญัชีคุณภำพ
165 สิริยพุำ เลิศกำญจนำพร โทร. 0 2547 5981
166 สิรีรัศมิ์ อภหินูเมือง E-mail  :    dbdacc.training@gmail.com
167 สุธิดำ สุวภำพ
168 สุนันท์ บึงใส
169 สุพรรณิกำร์ Desilva
170 สุพรรณี อูปเงิน


