
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครใหส้อคคล้อง
กับคุณสมบัติตำมประกำศ เรือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี หำกผู้ได้รับ
คัดเลือกไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ใหเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทั้ง 2 วัน  และรับหนังสือรับรอง CPD เมื่อสิ้นสุดกำรสัมมนำเทำ่น้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำง กมลทิพย์ พุ่มศรีทอง
2 นำงสำว กมลรัตน์ นุรักษ์
3 นำงสำว กฤษณี ยอดผกำ
4 นำย กันต์เสฎฐ์ ธนวัฒน์ภำคิน
5 นำงสำว กำญจนำ ประดู่
6 นำงสำว เกตธิดำ ทองเสภี
7 นำงสำว ขวัญใจ ชอบท ำกิจ
8 นำงสำว จตุพร จิตค ำนึง
9 นำย จตุรงค์ มะหนอ
10 นำย จตุรภัทร ณ ละคร
11 นำงสำว จันจิรำ วำดบรรเจิด
12 นำง จันทณี ไชยพำนิช
13 นำงสำว จินตนำ หมื่นรำม
14 นำง ฉวีวรรณ ไชยสำร
15 นำงสำว ชญำนิศ นนทศักด์ิ
16 นำงสำว ชนกภรณ์ ชูถึง
17 นำงสำว ชนิกำนต์ ไชยสำร
18 นำย ชนินทร์ ทองเกลีย้ง
19 นำงสำว ชัญญำ จันทร์ขำว
20 นำงสำว ชัณภัส เสรยำนนท์
21 นำย ซำลีม คงหัด
22 นำง ฐิตำภำ รัตนวิชำ

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช

ระหว่ำงวันที่  1 -2  เมษำยน  2562
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมรำช จงัหวัดนครศรีธรรมรำช

                2.  กรมฯ ขอสงวนสิทธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทึ่จะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับที/่พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือรับเอกสำรประกอบกำรอบรม ณ จดุลงทะเบียน )
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23 นำงสำว ณภคภร ชัยมัง
24 นำงสำว ณรินยกรณ์ สุขทิพย์
25 นำงสำว ณัฐฐิฐำ มนัสชยำรัตน์
26 นำงสำว ดวงกมล แซ่หลี
27 นำย ถวิล ทองเซ่ง
28 นำงสำว ทิพย์วัลย์ เดชเดโช
29 นำย ธันวำ สิงขโรทัย
30 นำงสำว นพำภรณ์ สุทธิศิริ
31 นำง นภชล เลิศวนวัฒนำ
32 นำงสำว นภมณฑ์ อินณรงค์
33 นำงสำว นภัสถ์ ผลใหม่
34 นำงสำว นันศิญำ ทองสร้อย
35 นำง นำงเดือนแรม ช่วยสองเมือง
36 นำง นิตยำ ตุกเตียน
37 นำง นิโลบล จันหุณีย์
38 นำงสำว นุชรี รัฐวิเศษ
39 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
40 นำง เบญชญำ ขวัญเกลีย้ง
41 นำย ประเสริฐ บุญศรี
42 นำง ปริฉัตร ฮ่องเซ่ง
43 นำงสำว ปรีดำ จ ำนอง
44 นำงสำว ปำณิตำ ปำนสิงห์
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45 นำงสำว ปำริชำติ มณี
46 นำงสำว ปุญญำดำ จงละเอียด
47 นำย พงศ์ดนัย โบบทอง
48 นำงสำว พรเพ็ญ บุญชูช่วย
49 นำงสำว พรเพ็ญ ยอดแก้ว
50 นำง พรรณี สมุหเสนีโต
51 นำงสำว พัชฎำภรณ์ กะลำสี
52 นำง พัชนี สิงห์ละเอียด
53 นำงสำว พัชรำภรณ์ เหมเดโช
54 นำงสำว พิรำนันท์ เพ็ชรเกลีย้ง
55 นำย พิสิษฐ์ ศิริสวัสด์ิ
56 นำงสำว ภำวนี ระเหม
57 นำง มณฑิตำ บูรณะพล
58 นำง มนฤดี เหล็มโส๊ะ
59 นำงสำว ยุวดี มหำศักด์ิพันธ์
60 นำงสำว ยุวดี อุดร
61 นำงสำว รียำนำห์ อำลำปิไซ
62 นำงสำว รุ่งนภำ รักช้ำง
63 นำงสำว วริศรำ ชินนำพันธ์
64 นำงสำว วลัยลักษณ์ สุนทโร
65 นำงสำว วันวิสำข์ จริงเจียว
66 นำง วำสนำ แป้นชำตรี
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67 นำงสำว วำสุชำ เกษมสุข
68 นำงสำว วิภำวดี แก้วนพรัตน์
69 นำงสำว วิมลรัตน์ คงอ่ิม
70 นำง วีรดำ พวงล ำใย
71 นำย ศำศวัต มำศสุพงศ์
72 นำงสำว ศิโรรัตน์ ฉำยเรืองเกียรติ
73 นำงสำว ศีลดำ เบ็ญจศักด์ิ
74 นำย สมพร รุจิวณิชย์กุล
75 นำงสำว สอำงเนตร ทินนำม
76 นำย สิโรจน์ สรประเสริฐ
77 นำงสำว สุกัญญำ นำคำ
78 นำง สุดำวดี มั่งมี
79 นำงสำว สุพัตรำ ค ำสุวรรณ
80 นำง สุภำพร ทองพำนเหล็ก
81 นำง สุมลฑำ เหมำะสมสกุล
82 นำงสำว สุมำลี เชิญรัตนรักษ์
83 นำงสำว สุรีรัตน์ ชูพันธ์
84 นำง สุวรรณี ขูช่วง
85 นำงสำว เสำวณีย์ คีรีสุทธิ์
86 นำงสำว เสำวภำ พรหมดี
87 นำงสำว เสำวรส ล้ำนเพชร
88 นำงสำว โสภำรัตน์ พูลพิพัฒน์
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89 นำงสำว หน่ึงคณำ ทองใหม่
90 นำงสำว เหมรัตน์ คชรัตน์
91 นำย อนันต์ สุดวิไล
92 นำงสำว อภิญญำ กำญจนคลอด
93 นำงสำว อมรรัตน์ แก้วซัง
94 นำง อรกัญญำ ตรีสุวรรณ
95 นำงสำว อรทัย พรหมทอง
96 นำงสำว อรพินท์ เชิญรัตนรักษ์
97 นำงสำว อรภควี ใจแกล้ว
98 นำงสำว อรุณศรี ธรรมชำติ
99 นำง ออมขวัญ มำศสุพงศ์
100 นำง อัจฉรำ จงเจริญ

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


