
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้อง
กับคุณสมบัติตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับ
คัดเลือกไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรสัมมนำเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำงสำว กนกจันทร์ ปึงเจริญกุล
2 นำงสำว กนกรัตน์ เจนโสภณพงศ์
3 นำงสำว กนกวลี พลอยมณีวงศ์
4 นำงสำว กมลวรรณ  บ ำรุงสุข
5 นำงสำว กรรณิกำ  ศรีบุญ
6 นำย กำรันต์ กอบเบญจพล
7 นำย กิตติวุฒิ ย่ิงนคร
8 นำงสำว กีรติ แสนโคตร
9 นำงสำว ขวัญวิภำ  หอมระร่ืน
10 นำงสำว จงรัก จิระวิทยำบุญ
11 นำย จตุรฉัตร ปิตุเตชะ
12 นำงสำว จันทร์จิรำ ส ำรำญใจ
13 นำงสำว จันทร์จิรำ โอฬำรศิริกุล
14 นำงสำว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
15 นำงสำว จ ำเรียง มุขจ่ัน
16 นำงสำว จิตติมณฑ์ ปรีดำนุชำต
17 นำงสำว จินดำ พ่วงสุข
18 นำง จิรำนุช ศรีโหมด
19 นำงสำว จิรำพร อินทร์ทอง
20 นำง จิรำภรณ์ อุระแสง

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือรับเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนกลำง)

ในระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี  25 - วันศุกร์ท่ี 26  กรกฎำคม  2562
ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ช้ันแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ึจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม
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21 นำย เจินเฉิน เหลียง
22 นำย ชำญชัย ชูกล่ิน
23 นำย ชำญวิทย์ รัตนะโสภณชัย
24 นำงสำว ชำลินี ชัยศุภกิจสถิตย์
25 นำงสำว ชำลิสำ ศิริสวัสบุตร
26 นำงสำว ชิดชนก สำยคง
27 นำงสำว ชุติมำ อวยผล
28 นำย โชคชัย กระมุทพิจิตร
29 นำง ฐิติรัตน์ ม่ิงเมือง
30 นำงสำว ณภคภร ชัยมัง
31 นำงสำว ณัฏฐณิชำ ทองสินธ์ุ
32 นำง ณัฐกุล ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
33 นำงสำว ณัฐนันท์ ขวัญค ำ
34 นำงสำว ณิชมน อำรส์สลำน
35 นำงสำว ดวงแก้ว พรศิวนำถ
36 นำงสำว ดวงจันทร์ อัตเนย์
37 นำงสำว ดวงธิดำ พิลำล้ ำ
38 นำงสำว ดำรุณี พรชูเกียรติ
39 นำย ทวีชัย ลวำนนท์
40 นำงสำว ทัศนีย์ รัตนำนุวัติ
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41 นำงสำว ทัศนีย์ เลิศบุญยะรัตน์
42 นำงสำว เทพธิดำ อร่ำมแสงชัย
43 นำย ธนบดี โสดำ
44 นำง ธนัสพร ธนำกรกิจกุล
45 นำย ธนำพันธ์ เศรษฐณัฐฌำกร
46 นำงสำว ธัญลักษณ์ ทองจันดี
47 นำงสำว ธัญวรรณ สมพันธ์ุ
48 นำง ธีรยำ อัครเดชวรรธ
49 นำง เธียรกำนต์ ศุภพร
50 นำงสำว นงลักษณ์ ทับทิมทอง
51 นำงสำว นภัทร แกมแก้ว
52 นำงสำว นภัทร พงษ์ประณิธิ
53 นำง นภำ ทองมูล
54 นำง นภำพร ประกฤติกรชัย
55 นำงสำว นริศรำ คล้อยดี
56 นำงสำว นำตยำ วงษ์สุวรรณ์
57 นำงสำว น้ ำผ้ึง พรมทุ่ง
58 นำงสำว น้ ำฝน สดวกดี
59 นำง นิภำรัตน์ ทองคงเหย้ำ
60 นำงสำว นุชจรี ระดำฤทธ์ิ
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61 นำงสำว เนตรนภำ ไกรวงศ์
62 นำย บริรักษ์ ชำติตระกูล
63 นำงสำว บุญเรือง ถุงน้อย
64 นำย บุญเลิศ ทวีกิตติกุล
65 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
66 นำย เบนยำมิน มำลยเศวต
67 นำงสำว ปณิดำ อุดมธนะทรัพย์
68 นำงสำว ประพีร์ พุกสวัสด์ิ
69 นำย ประมวล สังคมก ำแหง
70 นำย ประสิทธ์ิ  ม่ิงอำรีวำณิช
71 นำงสำว ปรำณฤำทัย บุญเพ็ง
72 ว่ำท่ีร้อยตรี ปรำโมทย์ สุขดี
73 นำง ปรียำ สุขเกษม
74 นำย ปัญญำพล ศรพอินทร์
75 นำงสำว ปิยรัตน์ ธรรมปำโล
76 นำย ปิยะ เพ่ิมประโยชน์
77 นำงสำว พรกมล ต้ังวินิจกิจกุล
78 นำงสำว พรพิมล จิระวรรธนะ
79 นำงสำว พรรณิตำ เสลำรัตน์
80 นำง พัชรำพร จุ้ยใจเหิม
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81 นำงสำว พัชรินทร์ ฤทธิโชติ
82 นำงสำว พัฒนำ เพ่ิมศิริพันธ์ุ
83 นำงสำว พิชชุวัจนี จอมสืบอำชีวะ
84 นำงสำว พิชญธิฎำ พิชำยะพุทธำธรรม
85 นำงสำว พิมพ์พรรณ พหลชำญสิริ
86 นำง พิมพ์พันธ์ุ สังคมก ำแหง
87 นำงสำว พิมพ์ลักษณ์ เวศม์ภิญโญ
88 นำย พีระ ศิริวรกุล
89 นำงสำว เพ็ญ เพียงพรเพ็ญ
90 นำงสำว เพ็ญศรี บุพศิริ
91 นำงสำว ภวริศำ โสดำ
92 นำย ภัคศรันย์ บุณย์วิญญู
93 นำงสำว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์
94 นำง มยุรี เทพำหุดี
95 นำงสำว มัญชุมำศ น่วมจะโป๊ะ
96 นำงสำว เมทิกำ กิจเกียรต์ิ
97 นำย ยอดชำย เลำะหมุด
98 นำงสำว ยุวดี ศรีทวีสินทรัพย์
99 นำงสำว เยำวนำรถ นพไพบูลย์รัตน์
100 นำย รัตนชัย ช่อผกำ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้อง
กับคุณสมบัติตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับ
คัดเลือกไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรสัมมนำเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือรับเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนกลำง)

ในระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี  25 - วันศุกร์ท่ี 26  กรกฎำคม  2562
ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ช้ันแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ึจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

101 นำงสำว รัศม์ิดำรำ ใยสวัสด์ิ
102 นำงสำว รำณี ฉ่ ำช่ืน
103 นำงสำว ลออ โชติชุม
104 นำงสำว ลักขณำ อุปำละ
105 นำงสำว วนิดำ แซ่กัง
106 นำงสำว วนิดำ ศิริพิน
107 นำงสำว วรรณกำร อนุลำวัลย์
108 นำงสำว วรรณี ล้ิมธนะวิวัฒน์
109 นำง วรรณี  จินดำรัตน์
110 นำงสำว วรฤษกร ต้นโนนเชียง
111 นำงสำว วรำภรณ์ พุ่มเรืองนำม
112 นำงสำว วรุณทิพย์ รัตนโชติกำนนท์
113 นำง วัชรำภรณ์ คุ้มแสง
114 ร้อยเอก วัชรินทร์ แดงมณี
115 นำงสำว วำสินี ลัดดำกุล
116 นำงสำว วิจิตรำ เน่ืองวัง
117 นำง วิมล มำลีเวช
118 นำย วิรัช ชูชะเอม
119 นำย วีรยุทธ สีดำ
120 นำย ศรุต อัครกฤติยำกร



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้อง
กับคุณสมบัติตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับ
คัดเลือกไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรสัมมนำเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือรับเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนกลำง)

ในระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี  25 - วันศุกร์ท่ี 26  กรกฎำคม  2562
ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ช้ันแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ึจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

121 นำงสำว ศศิกำญจน์ วิวัฒน์วำนิชกุล
122 นำงสำว ศิริพร สืบสิงห์
123 นำงสำว ศิริยุพำ ปรัชญำสกุล
124 นำงสำว ศุภรัตน์ ไทยชำติภูมิ
125 นำงสำว สนิทใจ สำยเภอ
126 นำง สมพร แย้มเย้ือน
127 นำย สมศักด์ิ อรรถกำรโอชำ
128 นำงสำว สรัลรัตน์ โพธิเสถียร
129 นำงสำว สวรรค์ ยอดดี
130 นำย สำยัณห์ ไวรำงกูร
131 นำย สิทธำ เลิศฤทธ์ิศิริกุล
132 นำงสำว สิริธร เหมพรหมรำช
133 นำงสำว สุกัญญำ ขุนชิต
134 นำงสำว สุกัญญำ อริยกิจสกุล
135 นำง สุกัญญำ โพธิเสถียร
136 นำงสำว สุกัญญำ ว่องวงศ์ศรี
137 นำงสำว สุดใจ แก้วเกตุ
138 นำงสำว สุนทรี ครุฑโต
139 นำงสำว สุพัตรำ พันธ์ทอง
140 นำย สุภัทร ธุระธรรมำนนท์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้อง
กับคุณสมบัติตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับ
คัดเลือกไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรสัมมนำเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือรับเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนกลำง)

ในระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี  25 - วันศุกร์ท่ี 26  กรกฎำคม  2562
ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ช้ันแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ึจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

141 นำงสำว สุภัทรำ โล่ห์ป้อง
142 นำงสำว สุภำภรณ์ ต้ังเจตน์จรุง
143 นำงสำว สุภำภรณ์ พิสิฐมุกดำ
144 นำงสำว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์
145 นำย เสนอ ภิรี
146 นำงสำว เสำวณี ไทยจงรักษ์
147 นำย หย่ิงหนำน ล่ี
148 นำงสำว หวง ไห ซีเยว
149 นำงสำว อนัญญำ จำรุอนันตโชค
150 นำย อนุ ทองเกษม
151 นำง อรรัตน์ เมลวิลล์
152 นำงสำว อรวรรณ เทพนิยม
153 นำง อริศรำ ช่อผกำ
154 นำง อรุณีย์ เจริญศักด์ิ
155 นำงสำว อังคณำ เพชรประดับ
156 นำง อัจฉรำ ศรีอุไร
157 นำงสำว อัญชลีกร วัลลภศิริ
158 นำงสำว อัญชิสำ พลดงนอก
159 นำย อัศวิน ประกฤติกรชัย
160 นำงสำว อำจรีย์ พุทธำพร



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้อง
กับคุณสมบัติตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับ
คัดเลือกไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรสัมมนำเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือรับเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนกลำง)

ในระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี  25 - วันศุกร์ท่ี 26  กรกฎำคม  2562
ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ช้ันแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ึจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

161 นำงสำว อิสรำภรณ์ พุฒซ้อน
162 นำง อีเพ็ญ เช้ือเชียง
163 นำงสำว อุไรวรรณ ดอกค ำ
164 นำย เอนกชัย ชุติลำภสิน
165 นำย ฮิโรชิ ซำโต้

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ส่วนส่งเสริมพัฒนำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ
โทร. 0 2547 5981 
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com


