
กรุณาตรวจสอบลําดับรายชื่อพรอมนําไปแจงเจาหนาที่ตามโตะลงทะเบียนที่กําหนด   โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กชกรณ ลีละศุภสกุล 21 ขวัญรดี พุฒพันธ

2 กชพร เชื่อมรัศมี 22 เขมกร วชิรวราการ

3 กชพรรณ ตันเอี่ยม 23 คณางค ปฏิปทาพานิชย

4 กมลรัตน เรืองประชุม 24 คนึง สินุธก

5 กมลรัตน คุมประเสริฐศักดิ์ 25 คุณัณญา จรูญภาพิมล

6 กรรณิกา พรสัมฤทธิสกุล 26 จริยา ศิริภัทรพงษากูล

7 กรองจิต ชัยนาคอนันต 27 จรีรัตน ทิพยจักร

8 กฤตยา สิทธาทิพย 28 จักรกฤษณ เพชรสุข

9 กฤตวรรณ คําทอน 29 จันทนี เฉลยแพร

10 กัญญาพัชร คงกลิ่น 30 จันเพ็ญ แกวอัสดร

11 กัญธิมา มุงดี 31 จารุรัตน ชุมภาลี

12 กัลยกร ธีระนิติกุล 32 จารุวรรณ บัวสุวรรณ

13 กาญจนา โสภณพงศพิพัฒน 33 จารุวรรณ นาสมบูรณ

14 กําชัย มยุรฤทธิ์ภิบาล 34 จิตรลดา รามศิริ

15 กิ่งเทียน บางออ 35 จิตรา ทองสมุทร

16 กิตติ วีระตานานนท 36 จินตนา เลิศฤทธิ์เรืองสิน

17 กุลญาดา วรัตถปภากร 37 จิรชาติ พลอยบานแพว

18 กุศ สองทิศ 38 จิรนันท แกวเมืองเพชร

19 เกื้อเกียรติ อินพรวิตร 39 จิระศักดิ์ กมล

20 ขนิษฐา จันทรเปยม 40 จิราพร วิวัฒนสุขไพศาล

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 1 - 20 ลําดับที่ 21 - 40

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา เรื่อง "ทําความเขาใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนตางๆ"

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563

    สวัสดิการกรมฯไดจัดโตะลงทะเบียนไวตามลําดับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหนาหองอบรม



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 จีรนุช เเกนภมร 61 โชติรส พรพิจิตรทรัพย

42 จีระนันท นิลเนตรานนท 62 ญาณิศา ธงสันเทียะ

43 จีราภรณ เกษแกว 63 ฐานิญา นิลเขตร

44 จุฑารัตน นาขุนทด 64 ฐาปนีย กันตามระ

45 จุฑารัตน พานนท 65 ฐิติกร เครือบริบูรณศีล

46 จุฬารัตน นภาพิพัฒน 66 ฐิติรัตน จันทรแสง

47 ฉันทวัฒน วัฒนาวงศศิริ 67 ณภัทร อุจะรัตน

48 ชณาภัช ธภัทรชัยกุล 68 ณัฎฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ์

49 ชมพูนุช ธาดาพิทยา 69 ณัฐ ปยะธํารงกุล

50 ชยานนท หอพัตราภรณ 70 ณัฐกฤตา ชัยสาม

51 ชวนากร มณีวรรณ 71 ณัฐจิต สุวรรณดี

52 ชวินโรจน ธีรพัชรพร 72 ณัฐชนันพร พงษคํา

53 ชัยศรี ภูธิวุฒิ 73 ณัฐณิภัค พันธีรัชตกูล

54 ชาดา วิไลจารุวรรณ 74 ณัฐธิดา เลิศปรัชญากร

55 ชาตรี  ศิริพานิชกร 75 ณัฐพงศ ดีรนานนท

56 ชานีญา ศิริพานิช 76 ณัฐวดี อินทสิงห

57 ชุติกาญจน ฟกเทศ 77 ณัฐวรรณ ไทยภักดี

58 ชุติมา เลิศทรัพยถาวร 78 ณัฐสิทธิ์ แกวบัวดี

59 ชุมพลภัทร ฝนสุข 79 ดวงรัตน แจงมงคล

60 โชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย 80 ติณห ซื่อมาก

ลําดับที่ 61 - 80

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 41 - 60

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 เต็มยศ รังสิรัตนกุล 101 นงนุช กิติกุลวรากร

82 ทรงศรี เวชสุวรรณรักษ 102 นงลักษณ พรวิศณุกูล

83 ทศพล อังกุรานันท 103 นงลักษณ งามขํา

84 ทัตชญา นาราวัชรากุล 104 นนทชัย พรมงคลสุข

85 ทัตพิชา วิเศษชาติ 105 นบกมล มหากายนันท

86 ทัศนีย ชาญฉลาด 106 นพมาศ สหเกียรติมนตรี

87 ทิพรัตน ทิพยเธอดธนา 107 นรภัทร จันทนา

88 ธนัชชา ประสังสิต 108 นวรัตน สุวพรกุลรัตน

89 ธนียา ปญญาสาคร 109 นัชพร โตเจริญ

90 ธรรมธัช วัฒนาวงบษ 110 นันทพร มากกําเหนิด

91 ธรรศ อุดมธรรมภักดี 111 นันทิดา ดิลกวรโชติ

92 ธวัช ลิลิตสุวรรณ 112 นาตยา ทองใบ

93 ธวัชชัย รัชดาภิวัฒน 113 นาตยา เอี่ยมอมรกุล

94 ธัญธิตา ธรรมิสกุล 114 น้ําริน ปยพากเพียรชัย

95 ธัญวรัตน จงดี 115 นิจรินทร ตั้งอมรวิริยะกุล

96 ธารณี พิทักษสุธีพงศ 116 นิตย ทรงโยธิน

97 ธิดา พุฒยางกูร 117 นิตยา ระบอบ

98 ธิดา วลัยเสถียร 118 นิตยา สีสดเขียว

99 ธิติมา ซําซา 119 นิพันธ ตั้งกอเจริญ

100 ธีรบูล ศิริเดช 120 นิภาพร รุจิพจน

ลําดับที่ 101 - 120

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 81 - 100



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 นิรมล คุปตจิต 141 ประสบโชค สามัตถิยะ

122 นิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ 142 ประสพ ดอกคํา

123 นุชจิรา ยืนยง 143 ประเสริฐ นภาพิพัฒน

124 บงกช วรเดชากุล 144 ปราชญ สินนันทะเสน

125 บุญเกิด เวียงวัง 145 ปราณี เรืองประชุม

126 บุญชู จินตนา 146 ปริญญา แรมวัลย

127 บุญเรือน สมบุญ 147 ปญญา สมเนตร

128 บุณฑริก เผือกมณี 148 ปาริชาติ สูยะศุนานนท

129 บุณยพันธ อิสรานนทกุล 149 ปติพร ไตรสุรัตน

130 บุษกร ประคําชัย 150 ปยรัตน เชยชุม

131 บุษกร สินใหม 151 ปุณณวิทย วรศิริโชคสกุล

132 บุษบา สมพงษ 152 ผุสดี วิจิตรสาร

133 เบญจพร เลิศปกรณกิจ 153 พงศธร สีสุระ

134 ปฐมศรี เธียรกานนท 154 พงศพันธ ดานวรรธนกุล

135 ปณิดา อุดมธนะทรัพย 155 พงษธาดา รัตนวัน

136 ปณิธาน จันทรภาพ 156 พจน ปนทอง

137 ปทิดา วรศิริโชคสกุล 157 พนิดา กุลชัยสวัสดิ์

138 ปภัชญา โชคปยะกุล 158 พนิดา หอมยี่สุน

139 ประทินพร แรมวัลย 159 พรทิพย วีระสมเกียรติ

140 ประไพ แซแต 160 พรธันยวีร ลิขิตอัมพร

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 141 - 160

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 121 - 140



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

161 พรพรรณ ณ ลําปาง 181 พิสมัย คําปลื้ม

162 พรพิมล อัศวแสงทอง 182 พีรชา ทํามาหากิน

163 พรรณิตา ทิณรัตน 183 เพ็ชราวรรณ แดงบุญชวย

164 พรศิริ เลิศประภาภรณ 184 เพ็ญศรี เดชติ่งเอง

165 พรสุข สุธาสันติรักษ 185 เพ็ญศรี ศักดิ์เกียรติกําธร

166 พลภัทร จัดวงษ 186 เพลินพิศ ชางวิชชุการ

167 พวงเพชร จารุพงศาพันธุ 187 ไพจิตร แสงบํารุง

168 พักตรวิไล การลุ 188 ไพโรจน กุลวงศ

169 พัชรนันท แยมโสพิศ 189 ไพลิน ชัยไพบูลย

170 พัชรนันท ทัพสุนทรวิบูรณ 190 ไพวรรณ คุณาพันธ

171 พัชรินทร พละสาร 191 ฟารีดา สะจิ๊นะ

172 พัชรินทร ทํานุราศี 192 ภรณพัทธ จิระชัยพงษ

173 พัทธยา โงวสกุล 193 ภรณี ชุณหชัชราชัย

174 พันทิยา สุยะเอย 194 ภักดี ชางวิชชุการ

175 พิชญสินี เตชะอํานวยวัฒน 195 ภัทรภร โคตรพัฒน

176 พิชัย เฟองศักดานุกูล 196 ภัทราวดี ประเสริฐนิกรกุล

177 พิทยา มั่นความดี 197 มณีนุช สดศรีเจริญ

178 พิบูล ภัทโรดม 198 มลธิรา พรหมหมอเฒา

179 พิมพชญา ถิรภูวสิษฐกุล 199 มัณฑนา นาคมา

180 พิศุทธ อินทโชติ 200 มาลินี เตชะวิจิตรา

ลําดับที่ 161 - 180

ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 181 - 200



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

201 มุกดา วิมลมนัส 221 โรจน ลิ้มสวัสดิ์

202 เมตตา ประสมสู 222 ลักขณา เนตรมณีสุก

203 ยุทธพงษ งามวิชานน 223 ลัดดาวรรณ สิทธาทิพย

204 ยุพิน สําราญวิริยะ 224 ลัดดาวัลย แสนเขื่อน

205 เยาวนิตย ฉัตรตระกูล 225 วทัญู ศิริพานทอง

206 เยาวลักษณ สิงหเสม 226 วนิดา กาญจนวงศ

207 เยินยอ สาระนาค 227 วนิดา บาลทิพย

208 รวมพร วิสาวะโท 228 วรฉัตร หมวดจันทร

209 รวีภัสส ชุมสินเดชาสกุล 229 วรนุช โตเจริญ

210 รศิกาญจน รัตนสุมาวงศ 230 วรภรณ พุกภิญโญ

211 รังสิมา สกุลอาภาสัตย 231 วรรณดี บรรจงแกว

212 รัชดา ดวงฤทัย 232 วรรัตน พฤกษบูรณโกศล

213 รัชนี เอกภูมิมาศ 233 วรลักษณ ลิ้มสุขประเสริฐ

214 รัชนีกร ปวิตรปก 234 วรัญญา วรรณกุล

215 รัชนีวรรณ นิติธรรม 235 วรัญญา อัศวสืบสกุล

216 รําไพ สมหวัง 236 วรางคณา เตไชยา

217 รุงณภาพันธ คําอุดม 237 วราภรณ แซตั้ง

218 รุงทิพย ฮะบุญมี 238 วราภรณ ปยะปญญาวงศ

219 รุงอรุณ นอยนอนเมือง 239 วริศรียา ยิ่งมาก

220 รุจิณีย สิริสุวรรณกิจ 240 วสันต ชิตสุข

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 201 - 220 ลําดับที่ 221 - 240

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

241 วัชรินทร ปานแกว 261 วิไล นักวิฬา

242 วัชรี ตาววัฒนา 262 วิไลพร บริหารกิจอนันต

243 วัชรียา ปญญาวัฒโน 263 วิไลลักษณ ถนอมสวย

244 วันชัย จงเจียมดี 264 วิไลลักษณ ทยานยง

245 วันทนา จิตรอารี 265 วิไลวรรณ เมืองใหม

246 วัลลภา ภัทรนานากุล 266 วิวัฒน แกวศรีจันทร

247 วารินทร ตุลยาพร 267 วิสุทธิ์ จิรบวรวิสุทธิ์

248 วารุณี ธนาสุวรรณดิถี 268 วีรวรรณ กิจยโภค

249 วาสนา ชูกาน 269 ศรัณยภัคย สุทธิธนาเลิศ

250 วาสนา มะโนมั่น 270 ศรัทธาภร มาตะราช

251 วิชัย สุขในใบบุญ 271 ศรินรักษ สิงหเนี่ยว

252 วิฑูร เลิศวิทยชัยกุล 272 ศศิธร นาคประสิทธิ์

253 วิภาพร วัฒนพงศศิริ 273 ศศิธร บุณกานนท

254 วิภาพร สกุลเอี่ยม 274 ศศิวิมล วงศนิธิ

255 วิมล พึ่งมี 275 ศิรดา จันทจารุภรณ

256 วิมล วิวรรณวงศ 276 ศิริกัญญา สนธิพงษ

257 วิรัตน รุงเรืองบริบูรณ 277 ศิริชัย กมลวิสุทธิพงศ

258 วิริยา เตียเจริญ 278 ศิรินุช คําลือ

259 วิลัยพรรณ อุสาหดี 279 ศิริพร ตาปก

260 วิลาวัลย กุนอก 280 ศิริพร กฤษณังกูร

ลําดับที่ 241 - 260 ลําดับที่ 261 - 280

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

281 ศิริรัตน คุณพุทธิมุกดา 301 สาคร บัวดอก

282 ศุภลักษณ โพธิ์เสือ 302 สาธิตา สระทองทา

283 สถาวร เรียนเอี่ยม 303 สามารถ ทองสงา

284 สมจิตต ล้ําเลิศประเสริฐกุล 304 สายชล กีรติธนาภรณ

285 สมจินตนา พลหิรัญรัตน 305 สายชล เอี่ยมสมบุญ

286 สมใจ แซตั้ง 306 สายทิพย พลับเกลี้ยง

287 สมชัย แซลิ้ม 307 สายพิน พันธวงศ

288 สมนึก ฤทธิเลิศ 308 สาโรช ล้ําเลิศประเสริฐกุล

289 สมบูรณ ถนอมวาจามั่น 309 สินีพร ดีศิริ

290 สมพงศ เอื้ออัชฌาสัย 310 สิรินทรพร ตันติโรจนกิจการ

291 สมพงษวัฎญ สวนสมัย 311 สิริรัตน อนิวรรตนวงศ

292 สมพร ชุติเสมาชัย 312 สุกัญญา ประดิษฐคาย

293 สมโภชน แซจึง 313 สุกัญญา โยธาวงค

294 สมลักษณ สุวิชาวรพันธุ 314 สุกัญญา เลิศโตมรสกุล

295 สมศรี เดิมหลิ่ม 315 สุกัญญา วงษอยู

296 สมหมาย พิสัณฑสุข 316 สุกัญญา วนาพฤกษพงศ

297 สรวิศ มั่นสมใจ 317 สุกัลยา กรรรณิกา

298 สรอยทิพย พระคุณอํานวย 318 สุคนธศักดิ์ เจริญจิตร

299 สรียาวรรธ กอสุข 319 สุจินดา ภัคภิญโญ

300 สัญชัย แสงสุทธิ 320 สุชัญสิณี เกียรติโกศลกิจ

ลําดับที่ 281 - 300 ลําดับที่ 301 - 320

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

321 สุณัฐธิดา ตันตราชีวธร 341 สุมาลี สุวรรณรักษ

322 สุดา ศฤงคารจินดา 342 สุรเชษฐ ปวิธากุล

323 สุดารัตน ใจคน 343 สุรพงษ สิทธาทิพย

324 สุธาศิน วงษเนียม 344 สุระ ลิมปโกศล

325 สุธี บัวบาน 345 สุรางคนา ชัยประสิทธิ์ผล

326 สุนัน ลาภดํารงกิจ 346 สุรางคนา โงวสกุล

327 สุนันทา ตั้งวิวัฒนาพานิช 347 สุรินทร ศรีสด

328 สุนันทา วงษวันทนีย 348 สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย

329 สุนี เชื้อประไพศิลป 349 สุรีย ทองแกว

330 สุปราณี ศิริตัน 350 สุวพัชร จิวชัยศักดิ์

331 สุปรานี จินทราคํา 351 สุวรรณา ศิริพนิชสุธา

332 สุพรทิพย วิชัยกุล 352 สุวรรณี ปรัชญารัตนวุฒิ

333 สุพัตรา จารุวัฒนประดิษฐ 353 สุวัชรี สัตยวณิช

334 สุพัตรา เสถียรมาศ 354 แสงสุรีย อินทเดช

335 สุพิทยา จันธิมา 355 โสภณ เอ็งวงษตระกูล

336 สุภาพร ทิพยภาณุเดช 356 โสภา พิมพออน

337 สุภารัตน แสงสุวรรณเลิศ 357 ใสใจ สหเจริญวงศ

338 สุภาวรรณ องคศิริพร 358 หลายจิง รักษาราษฎร

339 สุมาลี คงกิจมั่น 359 หัสยา ใจบูชาศักดิ์

340 สุมาลี ภิยโยดิลกชัย 360 เหมสุดา โยสะการ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 321 - 340 ลําดับที่ 341 - 350



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

361 อนันตา รุจิณรงค 381 ออมจิตร สมิงทะยาน

362 อนุจินต สูยะนันทน 382 อัจฉรา วานิจจะกูล

363 อนุพงศ กังอนันต 383 อัญชนา กิตติธรานนท

364 อภิญญา ภูแยม 384 อัญชนา เสนหนุกูล

365 อภิญญา มิทราวงศ 385 อัญชรินทร ขันแกว

366 อภินพ กฤชนาวิน 386 อัญชลี ธมธน

367 อภินันท รัชฏสมบัติ 387 อัญวณีย ใจทน

368 อมร พงษภมร 388 อัษฎาวุธ แดงสกุล

369 อมรรัตน แกวสุวรรณ 389 อาภาวรรณ ดิลกพัฒนสกุล

370 อมลวรรณ เลี่ยมตระกูลพานิช 390 อารีย ภูมินิลรัตน

371 อรชร สารศักดิ์ 391 อารีรัตน เพ็ญบัณฑิตกุล

372 อรพิน เฉลิมชัยวัฒนา 392 อารีรัตน หิรัญสาลี

373 อรพิน ใจหลัก 393 อํานวยพร ทองคํา

374 อรรถชัย บุญชะลักษี 394 อิฌญา วรรณสุยะ

375 อรวรรณ นันทุรัตน 395 อุษณีย ขวัญสงา

376 อรวรรณ อัศนียานนท 396 อุษา สิริวัฒนกุล

377 อรอนงค บุญประดิษฐ 397 อุษา ภูสาร

378 อรอุมา นนทิวากร 398 เอกชัย อาชาพิพัฒน

379 อรัญ ธีระวิวัฒนชัย 399 เอมมิกา เอยศิริ

380 อรุณี ธิติธนธํารง 400 เอมิกา แลงแฮมเมอร

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 361 - 380 ลําดับที่ 381 - 400
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