
กรุณาตรวจสอบลําดับรายชื่อพรอมนําไปแจงเจาหนาที่ตามโตะลงทะเบียนที่กําหนด   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับที่ 1-200  โตะตัวที่ 1 ลําดับที่ 201-400  โตะตัวที่ 2

ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กชพร พรชวลิตหิรัญ 21 เกตุอัจฉรา เกษเพ็ชร

2 กนกกาญจน วงษวิศิษฐ 22 เกษมณี สั่มกาญนจนรักษ

3 กนกวรรณ บุญมี 23 เกษมา เจนกุลนิษฐ

4 กมลชนก วงษวิศิษบ 24 ใกลรุง หอวิเชียร

5 กรนิภา เบญจตันติกุล 25 ขนิษฐา จันทรเปยม

6 กฤษฏา นนทนภาพันธ 26 ขนิษฐา พรเจริญศิริกุล

7 กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน 27 ขนิษฐา มหาพัณณาภรณ

8 กัญญาพร หงษศิริกุลกิจ 28 ขวัญชัย รมฉัตร

9 กัณณิกา ปภัสสรานนท 29 ขวัญฤดี แซลอ

10 กัลญา บานไกรทอง 30 คณธร กรกมลพฤกษ

11 กัลยกร วีรภัทรา 31 คณะรัต กิจธนะภพรุง

12 กาญจนา ไชยรัตน 32 คณัสนันท ทัดมอญ

13 กาญจนา พิธานพร 33 คณิศร ยิ้มยรรยง

14 กาญจนา วงษเหมภูมิ 34 คนึงนิจ สังขมณีวงศ

15 กาญจนา แสงโชติไกร 35 คามิน คูคํามี

16 กาญจนา เลิศพิชิตกุล 36 เครือวัลย ศรียี่ทอง

17 กิ่งทองใบเพชร สาริบุตร 37 จรรยา ศิริจํารัส

18 กิตติมา พลอยเลี้ยง 38 จรรยาภรณ กานบัว

19 กิติวรรณ ทางธนกุล 39 จริญญา พิมสิน

20 กุลธิดา วิวัฒนกุลธรรม 40 จันทนา อนันตกิตติพงษ

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา เรื่อง "สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

    สวัสดิการกรมฯไดจัดโตะลงทะเบียนไวตามลําดับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหนาหองอบรม

ลําดับที่ 1 - 20 ลําดับที่ 21 - 40

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 จันทิมา เสนเนียม 61 จุฑามาส ใจวิจิตร

42 จารุณี พลสาเดช 62 จุฑาสินี สุขคง

43 จารุภา ตรีระพงศ 63 จุรีรัตน วัฒนทวีกิจ

44 จารุวรรณ อังสุหัสต 64 จุลีพร ชูรักษ

45 จารุวัลย หอมมณี 65 จุฬารัตน นภาพิพัมน

46 จิณณา ตติยานุพันธวงศ 66 เจษฎา มั่นนุช

47 จิดาภา ถีระวงษ 67 ฉวีวรรณ โอวาทจํารัส

48 จิตภินันท มงคลพนิตศักดิ์ 68 ฉันทวัฒน วัฒนาวงศศิริ

49 จิตรา เสลานนท 69 ชญาภา นุชันรัมย

50 จิตราวดี แกวคําใส 70 ชญาภา บริบูรณ

51 จินตนา สุวรรณกันทร 71 ชลัชฌา หิรัญมหผล

52 จินตนา อรามสมบัติดี 72 ชวินโรจน ธีรพัชรพร

53 จิรชาติ พลอยบานแพว 73 ชัชภัสสร พิณเจริญ

54 จิรภา พยัคฆา 74 ชัยวัฒน ปยะมงคลวงศ

55 จิรสุดา แซตั้ง 75 ชาตรี ศิริพานิชกร

56 จิราพร สุวัฒนนท 76 ชาลี ทิณเกิด

57 จิราภา พนมธรรม 77 ชิดชนก สายคง

58 จีราภรณ บุญเกิด 78 ชุณหพิมาณ ตันหลิม

59 จุฑาภรณ ปานพรหม 79 ชุติมา จันทรากุลศิริ

60 จุฑามาศ กุณาศล 80 ชุลีกร ทิพยทอง 

ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 41 - 60 ลําดับที่ 61 - 80



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 โชติกา อรุณจินดาเลิศ 101 ดวงเพ็ญ โลจนะวิริยาภรณ

82 ญาณุลักษณ อนงคถวิล 102 ดวงสุดา พิรมยพิน

83 ฐิตารีย ทองแผน 103 ดารณี สนนอย

84 ฐิติยา ฉินไพศาล 104 ดารณี ทับแกน

85 ฑิตฐิตา สระทองพูน 105 ดาวนภา ชั่งปน

86 ณหทัย จันทรมาศ 106 ตริตาภรณ วราตินันท

87 ณัชชา ชมภูพงษเกษม 107 เต็มยศ รังสิรัตนกุล

88 ณัฎฐ วุฒิเวช 108 ทวีศักดิ์ ตันพิพัฒน

89 ณัฏฐธนัน หทัยวิทวัส 109 ทองใบ พรมศร

90 ณัฏฐธิดา ฤทธิชัย 110 ทัชชกร สมจิตตชอบ

91 ณัฐ ปยะธํารงกุล 111 ทัณฑิกา ปานสุวรรณ

92 ณัฐพงศ ดีรนานนท 112 ทัศนีย ชาญฉลาด

93 ณัฐพัชญ อภิรัชมนตรี 113 ทัศนีย ชาตะสุชาติ

94 ณัฐวรรณ ไทยภักดี 114 ทิพยวรรณ ดิลกฤทธิ์ดํารง

95 ณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี 115 ธนญา แกวกํายาน

96 ณิชารีย ชินาจริยวงศ 116 ธนนันท รอดประยูร

97 ดวงกมล ชัยชนะขจร 117 ธนพรพรรณ ธเนศวัฒนะวงศ

98 ดวงจันทร ตันติพลพันธ 118 ธนภร นันทโววาทย

99 ดวงพร ชัยจิรฉายากุล 119 ธนศร พงศาสริกุล

100 ดวงพร รอดสมบูนณ 120 ธนัญญา สมรักษ

ลําดับที่ 81 - 100 ลําดับที่ 101 - 120

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 ธนาวัฒน สารสุวรรณ 141 นฤมล ธเนศสุนทร

122 ธนิดา กอวุฒิกุลรังษี 142 นฤมล สมบัติพานิช

123 ธวัชชัย ศรีสุรโยธิน 143 นวลแข สุทธิไชยากุล

124 ธัญชนก ใจซื่อ 144 นัฏชนก ฑีฆะธรกุล

125 ธัญรัศน อาภาวรรณพงศ 145 นันทพล วราตินันท

126 ธิติพร แซตั้ง 146 นัยนา อัครชัยเจริญกุล

127 ธิติมา ซําซา 147 นาฏยา กอวชิรพันธ

128 ธีรยา อัครเดชวรรธ 148 นาราชล กระตายเทศ

129 ธีระวัฒน สุทธินัยวราภรณ 149 นารีรัตน พุมมา

130 นงลักษณ เปาริก 150 น้ําทิพย อุตรนาค

131 นชวานิล วศินชัชวาล 151 น้ําฝน ผาติเสนะ

132 นนทชัย พรมงคลสุข 152 น้ําฝน สดวกดี

133 นพดล เวชวรณิชย 153 น้ําฝน สุขสงเคราะห

134 นพพร เอี่ยมวรวุฒิกุล 154 นิดา ชัชวาลโชคชัย

135 นพมาศ สหเกียรติมนตรี 155 นิตยา ชนะวรรณ

136 นพรัตน คําเกลี้ยง 156 นิตยา ดวงมหชัย

137 นพรินทร แซจง 157 นิตยา อาวะกุลพาณิชย

138 นภาพร วุฒิวรพร 158 นิภาพร มนตรี

139 นรินทร ชินาจริยวงศ 159 นิภาพร อัศวพรประดิษฐ

140 นฤกมล ปนทอง 160 นิศานาถ โตจินดา

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 121 - 140

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 141 - 160



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

161 นุชนอย จันทรทอง 181 ประเสริฐ นภาพิพัมน

162 นุชนาถ กิตติพลจักร 182 ประเสริฐ กวินมุทธาธร

163 นุชพร โตเจริญ 183 ปราณีต นิลสิทธานุเคราะห

164 เนติลักษณ เดนสิริมงคล 184 ปรานี จันทรกลา

165 บวรสิทธิ์ ศรศิลป 185 ปรีเปรม ขําโสภา

166 บังอร เอมนางนอง 186 ปวีณา น้ําฉ่ํา

167 บัณฑิต หงษสุวรรณ 187 ปญญา ปุณฑวชิรพันธ

168 บัณฑิตา เครือนาคพันธ 188 ปญญาวี วงศตรี

169 บุญญนุช บุสยบุตร 189 ปานทิพย วิจารณาญาณ

170 บุญสม ทาวภุชฌงค 190 ปาริฉัตร เปยมพุทธากุล

171 บุศรา กลาหาญ 191 ปาริชา มูลทุง

172 เบญจมาศ สุวรรณประเสริฐ 192 ปาริชาต ทัพเทพ

173 เบญจมาศ ทรัพยสิริเทวี 193 ปาริชาต สูงสงคุณธรรม

174 เบญจมาศ พุมทรัพย 194 ปาริชาติ หัตถิรางกูร

175 ปณิธาน จันทรภาพ 195 ปยรัตน เชยชุม

176 ปทิตตา กาญจนกุล 196 ปุณฑริกา คงโพธิ์รอด

177 ปทุมวดี คงเมือง 197 ปุณณลักษณ เจาวิสุทธิ์กุล

178 ปรนันท พุกพูน 198 ผกาวรรณ ศรีสุทธางกูร

179 ประพิมพร กิจกิ่ง 199 พงษพร คดชาคร

180 ประวัติ ฐิรโฆไท 200 พจนีย เพ็ชรธงไชย

ลําดับที่ 181 - 200ลําดับที่ 161 - 180

ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

201 พนิดา กุลชัยสวัสดิ์ 221 พิบูล ภัทโรดม

202 พเยาว บัวบาน 222 พิไลพร พุมแยม

203 พรทิพา สกุลศิริกมล 223 พิศมัย คําปลื้ม

204 พรนภา ตันไพบูลยกุล 224 พิศมัย เอมสุข

205 พรนิภา แสงนาค 225 พีรภาว ธีรเจริญทรัพย

206 พรพรหมพิดา รัศมีธรรมนาถ 226 เพชรรัตน พาสุกรี

207 พรพิมล เกษมสันติพงษ 227 ไพบูรณ ศรีศุภชัยยา

208 พรพิมล พิมพสวัสดิ์ 228 ไพรริญ สมปาน

209 พรศักดิ์ โลจนะวิริยาภรณ 229 ไพโรจน เฮงสกุล

210 พรสุรีย แยมวงษศรี 230 ไพลิน ศรีพฤฒา

211 พลชธร วรนุช 231 ไพลิน บวรลักษณพงศ

212 พลภัทร จัดวงษ 232 ไพลิน ยกยิ่งเจริญ

213 พักตรพริ้ง ตัณฑวิรุฬห 233 ภัทรธีนันท มะลิแยม

214 พัชนี หงสสุวรรณ 234 ภัทรนิษฐ วุฒิพิทยาพัชร

215 พัชรินทร วงศอกนิษฐ 235 ภัทรินทร อมรธรรม

216 พัชรินทร วิริยะบําเพ็ญกุล 236 ภาควัฒน ศรายุเดช

217 พัทธนันท จานทอง 237 ภูผกา เวโรจนสกุล

218 พิชญสินี สรางแกว 238 มงคล วรรณแสง

219 พิณ เกตุกอลาภ 239 มณีนุช สดศรีเจริญ

220 พินิดา คุณาศัย 240 มยุรา โอชุม

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 201 - 220 ลําดับที่ 221 - 240

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

241 มานพ ยะสา 261 รุงนภา เม็ดเทียน

242 มานี เสริมบุญครอง 262 รุงรัตน ขอซูฮก

243 มาริษา ผามะนาว 263 รุงอรุณ บัวผอง

244 มาลี แซโคว 264 รุสดา มูเก็ม

245 มาลี อุนมาก 265 ลดาวัลย จีระเรืองรัตนา

246 มุกข อรุณสง 266 ลภัสรดา เสนียไชยชน

247 ยุรฉัตร วรรธนะสาร 267 ลักษณา ยิ่งยืน

248 ยุวรีย พัชรไพสิฐรักษ 268 ลัดดาวรรณ เจียรภัทรารัตน

249 เยาวนิตย ฉัตรตระกูล 269 ลัดดาวัลย เจียมวิเศษ

250 รณิดา มณีสีทองกุล 270 ลัดดาวัลย ฤกษสวัสดิ์

251 รตา วีนะสกุลชัย 271 วงเดือน ชาติทอง

252 รติกร ชัยจิรฉายากุล 272 วรเดช นอยศรี

253 ระพีพร เทียรประโยชน 273 วรนิษฐา ไชยบุญตา

254 รังษี ออมสิน 274 วรนุช โตเจริญ

255 รัชนีกร ปวิตรปก 275 วรภัทร วัฒนะโภคา

256 ราตรี เถื่อนถ้ํา 276 วรรณา ชานมณีรัตน

257 รําไพ โพธิ์ชัยภูมิ 277 วรรณา เปยมศิริ

258 รุงกัญญาณ แซกวย 278 วรวรรณา คลาดแกว

259 รุงทิวา คุมทรัพยถาวร 279 วรัทยา สุนันตะ

260 รุงธรรม ชีวะวิบูลยพันธุ 280 วรางคณา ประสมศรี

ลําดับที่ 241 - 260 ลําดับที่ 261 - 280

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

281 วราภรณ พุมเรืองนาม 301 วีระชัย กิจเกื้อโกศล

282 วรินทรธร อุดมเวทยนันท 302 ศนันยา วงศตรีรัตนชัย

283 วสันต ชิตสุข 303 ศมน ศิริประสพโสธร

284 วัชรินทร ปานแกว 304 ศรัญญา สิงหวะราช

285 วัชรี พันธุโท 305 ศรัณธรย มั่นพุท

286 วันทนา เขียวกล่ํา 306 ศรีนวล ไวพจนาท

287 วันทนี ชนะฤทธิชัย 307 ศศิธร เทศทอง

288 วันเพ็ญ หาญมโนรมย 308 ศศิธร ดํารงสินสวัสดิ์

289 วารุณี สันทัดอนุวัตร 309 ศักดา ศรีอารียกุลชัย

290 วารุณี รัตนนาวีพิทักษ 310 ศักดิ์สุพรรณ วงศไชย

291 วาสนา ปงมอย 311 ศิขริน จันทรวงศทอง

292 วิจิตรา วิราพงศ 312 ศิริจันทร ตัณฑเวชกิจ

293 วิธวัฒน จันทรนามวงศ 313 ศิริจันทรา ถวิลหวัง

294 วิภา การินทร 314 ศิริพร เรืองผล

295 วิภาวี ดํารงจารุเสถียร 315 ศิริมา ชิมะลาวงศ

296 วิภาศิริ วิมุกตะลพ 316 ศิริรัตน วุฒิวงศไพศาล

297 วิมลรัตน องคธนะสุข 317 ศิริรัตน อูสัมฤทธิ์

298 วิยดา หงษวิวัฒน 318 ศิริลักษณ วิริยะชน

299 วิรา กานธนาวัฒน 319 ศิโรรัตน พิมาย

300 วีรสุดา จิรา 320 ศิวพร เตรียมกิจสวัสดิ์

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 281 - 300 ลําดับที่ 301 - 320

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

321 ศุภภร ตั้งศรีวงษ 341 สุดา ศฤงคารจินดา

322 ศุภากร ชิตตระการ 342 สุดารัตน การมนตรี

323 สมจิตร สธนเจริญกุล 343 สุดารัตน เลขาผล

324 สมจิตร ปยะบัณฑิตกุล 344 สุทธิศักดิ์ ชนะฤทธิชัย

325 สมจินตนา พลหิรัญรัตน 345 สุทิศา เธียรเชาว

326 สมบัติ บุญสุทัศน 346 สุธี บัวบาน

327 สมบูรณ วศินชัชวาล 347 สุนทรี ใยบัว

328 สมพร จิตรา 348 สุนิสา ละวาทิน

329 สมลักษณ สุวิชาวรพันธุ 349 สุนี เชื้อประไพศิลป

330 สมศรี โสมวลี 350 สุนีย เลิศปญญานุช

331 สมาพร สืบพงษ 351 สุนีย มหาชัยราชัน

332 สรินญา คําแสง 352 สุพัตรา จารุวัฒนประดิษฐ

333 สวงค สุวรรณเกิด 353 สุพินดา ทองจิลา

334 สวพิสฎฐ พุมมาลา 354 สุภา จอยนิล

335 สวรส กาญจนกุล 355 สุภาณี ซุนอื้อ

336 สาธวี ไชยเวส 356 สุภาพร แกวดี

337 สิริลักษณ ลาเอ็ฟ 357 สุภาภรณ จิตรโชคนิมิตร

338 สิริวรรณ จิระบรรจง 358 สุภาวดี ประทีปฉาย

339 สุจินดา ธีระวิวัฒนชัย 359 สุภาวิณี หอมพรหม

340 สุจินดา ทองมะโรงสี 360 สุมาลี แซอึ้ง

ลําดับที่ 321 - 340 ลําดับที่ 341 - 350

ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

361 สุมาลี โตวิกกัย 381 อรทัย ลิขิตเจริญพันธ

362 สุมาลี วัชโรดมประเสริฐ 382 อรรถพล วานิชชา

363 สุรวดี รัตนวาร 383 อรวรรณ วัสและ

364 สุรี กมลนฤเมธ 384 อรัญ ธีระวิวัฒนชัย

365 สุรีย หาญกิตติกุล 385 อัจฉรี ดีรนานนท

366 สุลัดดา เพียรจงกล 386 อัญชนา กิตติธรานนท

367 สุไลญา หาบยุโซะ 387 อัญชลี อมรไชย

368 สุวพัชร มานิตยกุล 388 อาภรณรัตน พันทนพิเชฐ

369 เสาวลักษณ อรัณยะนาค 389 อาภาณี พิมเสน

370 เสาวลักษณ อุปราช 390 อารีย ทองโต

371 แสงดาว เจนใจ 391 อารีย นอยคลาย

372 โสภา นิลศิริ 392 อารีรัตน เพ็ญบัณฑิตกุล

373 โสภิณ นาคพูน 393 อํานาจ ฤาไชยคาม

374 หยก การด 394 อุมา รุงเรือง

375 อนันต ทองสัมฤทธิ์ 395 อุษณีย ตั้งปฏิภาณ

376 อนันต ลี่มงคลกุล 396 อุษณีย เหมเชษฐ

377 อนุพงศ กังอนันต 397 เอกชัย อาชาพิพัฒน

378 อมรรัตน แกวสุวรรณ 398 เอกรินทร จิตตบุญ

379 อมรรัตน แซเฮา 399 เอ็นดู กระจางนํา

380 อรชร สารศักดิ์ 400 ไอยเรศ เกษโกมล

ลําดับที่ 361 - 380 ลําดับที่ 381 - 400

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล
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