
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำงสำว กรรณิกำร์ ยวนเมือง
2 นำย กฤตนน อินต๊ะปัญญำ
3 นำย กฤษศักดำ ภำยวัน
4 นำงสำว กัญจน์รัชต์ ตรำชู
5 นำง กัญญำ โพธ์ิพันธ์ุ
6 นำงสำว กัณย์ชนิดำภำ จ ำปำเทศ
7 นำย กิจจำพงษ์ ค ำนนท์ชัยย์
8 นำย เกรียงยศ ปำนทองเสม
9 นำงสำว เกศริน โพธ์ิกลำง
10 นำง คมคำย บุญเครือบ
11 นำงสำว งำมทิพย์ หำสูง
12 ร.ต. จักรพรรดิ กล่ินอ้ม
13 นำงสำว จันทรัช จุรีรัตน์ย่ิงสุข
14 นำงสำว จิดำภำ ขุนภักดี
15 นำงสำว จิรัญญำพัชร โพพันธ์
16 นำงสำว จิรำภรณ์  รัตนประพันธ์
17 นำงสำว จีระนันท์ ผลกอง
18 นำงสำว เจนจิรำ ถะเกิงสุข
19 นำงสำว เจนจิรำ แผ่นผำ
20 นำง ฉวีวรรณ เพ็ชรแท้

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนครรำชสีมำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19  พฤศจิกำยน  2562
ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ

                  2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม
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21 นำง ชนกภรณ์ อุณวงศ์
22 นำงสำว ชนำกำนต์ เกศนคเรศ
23 นำย ชบพฃล มำลำศรี
24 นำง ชมจันทร์ ฤำชำกรณ์
25 นำงสำว ชมพูนุท พรำหมณโชติ
26 นำย ชยพล มำลำศรี
27 นำงสำว ชริตำ นิพรรัมย์
28 นำง ชลธำ ทำวะรัตน์
29 นำงสำว ชลรส ปัญญำวัฒนพงศ์
30 นำง ชลำลัย  สุขสถิตย์
31 นำงสำว ช่อผกำ ก่ิงแก้วกลำง
32 นำย ชำคริต พำรำ
33 นำย ชำติชำย ศรีภิรมย์
34 นำงสำว ชุติกำญจน์  บุญเฮ้ำ
35 นำย ชุติพงศ์ บุญเกิด
36 นำงสำว ฐำณิตำ ศรีอินทร์
37 นำงสำว ณภัทร เชิญกระโทก
38 นำงสำว ณภัทร อุภัยชีวะ
39 นำงสำว ณิชำนันท์ ค ำบุรี
40 นำง ดลฤดี อุดมเจตจ ำนง
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41 นำงสำว ดวงใจ พัดใหม่
42 นำงสำว ทิตยำภรณ์ ชมวงษ์
43 นำงสำว ธนัญญำ ดีเลิศ
44 นำง ธนันยภรณ์ วงษ์รัชชำนนท์
45 นำง ธมินต์ญำ ดำรำมำศ
46 นำย ธวัชชัย กนกยุรำพันธ์
47 นำงสำว ธัญญำนันต์ สรวมรัมย์
48 นำงสำว ธัญญำลักษณ์ เนียมอ่อน
49 นำงสำว ธีวำ ภรณ์ ศรีวิชัย
50 นำย นพพล เหล่ำมงคลชัยศรี
51 นำงสำว นริศรำ เกศนคเรศ
52 นำงสำว นฤพร ครุฑธำโรจน์ 
53 นำงสำว นฤมล จ่ำงโพธ์ิ
54 นำงสำว นันธิดำ ค ำอ้น
55 นำง นำตยำ ดอกประโคน
56 นำง นิตยำ โมริพันธ์
57 นำง นุชนำฏ ปำนทองเสม
58 นำงสำว นุชนำถ ภูสีเงิน
59 นำงสำว บัวริม ปึกสันเทียะ
60 นำง บุณยนุช วรเลิศ
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61 นำงสำว ประจักร์ พรหมทำ
62 นำย ประเสริฐ บุญศรี
63 นำงสำว ปรำงนวล ลิมปมำณพ
64 นำงสำว ปริศนำ พระเวทบรินรักษ์
65 นำงสำว ปัญณิชำภำ  พลบูรณ์
66 นำงสำว ปัทมำ กระจ่ำงโพธ์ิ
67 นำงสำว ปัทมำ ดีเลิศ
68 นำง ปำริยำ บุรมย์
69 นำง ปำลิตำ นุชหร่ัง
70 นำงสำว ปียำนุช บุญชิต
71 นำงสำว ผ่องสิริ ชะนะ
72 นำงสำว พรทิพย์ เพ็ชรร่วงมีค่ำ
73 นำย พรทิพำ โสภณ
74 นำงสำว พรรณทิพย์ มำประสงค์
75 นำงสำว พัชรนันท์ ธนวัตภูมิพัฒน์
76 นำงสำว พัชรพร นำคสัมฤทธ์ิ
77 นำงสำว พัชรี ของโพธ์ิ
78 นำงสำว พิมพ์ลักษณ์ ฤทธ์ิเต็ม
79 นำงสำว พุธประภำ บุปผสอน
80 นำงสำว เมธนำลิน บุตรสะวะ
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ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนครรำชสีมำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19  พฤศจิกำยน  2562
ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ

                  2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

81 นำง ยุพำพร ประเสริฐศรี
82 นำง ยุพิณ วงศ์ดนตรี
83 นำง รยำภำ แสงศรีลำ
84 นำย รัชชำนนท์ ฉิมฉ่ ำ
85 นำงสำว รัชดำภำ อินอิว
86 นำงสำว รัชนี ดีไว
87 นำงสำว รัชนีย์ ต้ังจรูญวำณิชย์
88 นำงสำว รัชนีวรรณ ไชยมงคล
89 นำงสำว ริศรำ นำเมืองรักษ์
90 นำง รุ่งเรือง เฟ่ืองกล่ิน
91 นำงสำว รุจิสำ หมำยสอนกลำง
92 นำงสำว เรวดี พลรักษำ
93 นำงสำว วณิชยำ ยังสูงเนิน
94 นำงสำว วนำพรรณ เลิศสุงเนิน
95 นำง วรกำญจน์ มะเสนำ
96 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง วรำงคณำ มีแสง
97 นำง วรินทร์ธร ปรัชญำวัฒนศิริ
98 นำงสำว วัชรำภรณ์ สำมสูงเนิน
99 ร้อยเอก วัชรินทร์ แดงมณี
100 นำง วัชรี ประดิษฐ์ค่ำย



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนครรำชสีมำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19  พฤศจิกำยน  2562
ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ

                  2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

101 นำงสำว วัชรีพร จันทร์เพชร
102 นำงสำว วำสนำ เจิมขุนทด
103 นำงสำว วำสนำ นำเพ็ชร
104 นำงสำว วิภำพร ปรีจ ำรัส
105 นำย วุฒิชัย ขจรศรี
106 นำย วุฒินันท์ อังวรำวงศ์
107 นำง ศรัณย์พร นัยจรัส
108 นำย ศรัทธำ ธงศรีนำรถ
109 นำง ศศิมำ พยัคฆำ
110 นำงสำว ศิริพร แก้มกระโทก
111 นำงสำว ศิริพร เจิมจะบก
112 นำงสำว ศิริรัตน์ ตติยรัตน์
113 นำงสำว ศุภมำส ปิยอิสระกุล
114 นำงสำว ศุภิสรำ รัตนชูวงศ์
115 นำงสำว สถิรินทร์ รัญจุล
116 นำงสำว สมควร ประเสริฐ
117 นำย สมศักด์ิ สิริจันทกุล
118 นำง สวรรณพร ธิสันเทียะ
119 นำง สำยทิพย์ ธงศรีนำรถ
120 นำงสำว สำยพิน ก ำกระโทก



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนครรำชสีมำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19  พฤศจิกำยน  2562
ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ

                  2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

121 นำงสำว สำวิตรี  เชิดชูณรงค์
122 นำง สุกัญญำ อินทรโกเมร
123 นำงสำว สุจิตรำ แสวง
124 นำงสำว สุณัฏฐำ แก้ววิชัย
125 นำง สุนันท์ เลิศศุภวงศ์
126 นำงสำว สุพัตรำ เพียซ้ำย
127 นำงสำว สุภัทรำ สุพัฒนศิริกุล
128 นำงสำว สุภำวดี  เพ็งพำ
129 นำงสำว สุรีพันธ์ นิยม
130 นำงสำว สุวรรณำ  นันทำพิพัฒน์
131 นำง สุวรรณี สีหะวงษ์
132 นำงสำว โสภำ เสือสูงเนิน
133 นำงสำว โสภำพรรณ เสรีชัยวิวัฒน์
134 นำง ฬภัทรชำ ตู้จ ำนงค์
135 นำงสำว อนุธิดำ สีสุขโข
136 นำงสำว อนุสสรำ สมใจเพ็ง
137 นำย อภิชำติ ณ ถลำง
138 นำงสำว อภิญญำ ก้อนแก้ว
139 นำง อภิณี ขจรศรี
140 นำง อลิศรำ ศำสนนันทน์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดนครรำชสีมำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19  พฤศจิกำยน  2562
ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ

                  2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

141 นำงสำว อัจฉรำ ชนำกลำง
142 นำงสำว อัญชลี สกุลแก้ว
143 นำงสำว อัญชลี ศรีมะเริง
144 นำง อัญวณีย์ ใจทน
145 นำงสำว อัมภวรรณ ไม้โคกสูง
146 นำงสำว อำริญญำ มหรรทัศนพงศ์
147 นำง อิสรำภรณ์ รุ่งศรีตระกูล
148 นำย เอกภำพ ธนำสกุลเจริญ

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ส่วนส่งเสริมพัฒนำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ
โทร. 0 2547 5981 , 0 2547 4414
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com


