
กรุณาตรวจสอบลําดับรายชื่อพรอมนําไปแจงเจาหนาที่ตามโตะลงทะเบียนที่กําหนด   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับที่ 1-140  โตะตัวที่ 1 ลําดับที่ 141-300  โตะตัวที่ 2

ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กชพร อนสุวรรณ 21 ขจรศักดิ์ ศุภวัฒนเกียรติ

2 กนกวรรณ บรรเจิดลักษณ 22 ขนิษฐา จูฑาวัฒนานนท

3 กรรณิกา พัวพงศา 23 ขวัญจิต พรทิกานนท

4 กรรณิการ มาวงศ 24 ขวัญเรือน หมื่นศรี

5 กรองทอง โรจนโอฬารรัตน 25 คนึงกิจ สังขมณีวงศ

6 กฤชธนา หิรัญกฤษฐ 26 จันทรจิรา สิริบรรณนุกูล

7 กฤษฎา นนทนภาพันธ 27 จารุวรรณ อังสุหัสต

8 กัญญารัตน กิตติวรพงษกิจ 28 จิราพร สุวัฒนนนท

9 กัณณิกา ปภัสสรานนท 29 จิราภรณ คงเมือง

10 กัณทิมา เสนียวงศ ณ อยุธยา 30 จีราพร พงศสวัสดิ์สุข

11 กัลยมพร ปานทับ 31 จีราภรณ บุญเกิด

12 กาญจนา ไชยรัตน 32 จุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร

13 กาญจนา พิธานพร 33 จุฑารัตน แกววันดี

14 กานตญา ภักดีพลเกตม 34 จุฬารัตน นภาพิพัฒน

15 กิ่งกาญจน บัวมี 35 ชนาสิน สิมะดํารงค

16 กิติญาดา ลอสกุลชัย 36 ชนิกานต ทองสมบัติ

17 กิติลักษณ เติมเกียรติสุข 37 ชอทิพย ตั้งอนุรัตน

18 กุลยา วิเชียรนวาระ 38 ชาครีย อีศพงศ

19 เกษศรินทร สังขอยุทธ 39 ชาตรี ศิริพานิชกร

20 เกียรติชัย วรรุตม 40 ชิน นาสําราญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา เรื่อง "Update มาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) และมาตรการผอนปรนในชวง Covid 19"

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

    สวัสดิการกรมฯไดจัดโตะลงทะเบียนไวตามลําดับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหนาหองอบรม

ลําดับที่ 1 - 20 ลําดับที่ 21 - 40

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 ชูจิต รัตนติกุล 61 ถนอมชัย แซผู

42 ชูชัย ตั้งสกุล 62 ทัศนีย ชาญฉลาด

43 เชนิสา เกิดทาพระ 63 ทิพรดา ชางไชย

44 ฐิติยา คิมสกุลเวช 64 ธญา ชินนนทอังกูร

45 ณฐกร วรอุไร 65 ธนพรพรรณ ธเนศวัฒนะวงศ

46 ณรงคชัย เรืองอภิศิริ 66 ธนพัฒน ชางไชย

47 ณัฏฐยา เงินยวง 67 ธนภรณ เชี่ยวอาชีพ

48 ณัฐชนา เหเจริญศรี 68 ธนาสิทธิ์ วรรณรักษภิญโญ

49 ณัฐชุดา วิวัฒนสกุลนนท 69 ธรรศ อุดมธรรมภักดี

50 ณิชยา บุรารักษ 70 ธัญญลักษณ พิรุณสาร

51 ณิชรา จิตติวรรณ 71 ธัญญารัตน ตั้งพิพัฒนตระกูล

52 ณิชารีย ชินาจริยวงส 72 ธีระวัฒน สุทธินัยวราภรณ

53 ดรุณี ทวีกิตติกุล 73 นงลักษณ รักษเวชปกรณ

54 ดลพร กาวิระพันธ 74 นพดล เวชวรณิชย

55 ดวงใจ จําเริญรัตนกุล 75 นพดล สกุลวัฒนา

56 ดวงนวรัตน อรุณรักษกนกกร 76 นพพร เอี่ยมวรวุฒิกุล

57 ดวงรัตน พลเศรษฐเลิศ 77 นพวรรณ ธารธีรภาพ

58 เดชา ตันจอ 78 นภัสธัชณัฎฐ เพ็ชรบัว

59 เต็มยศ รังสิรัตนกุล 79 นรภัร จันทนา

60 เตือน โกมลวาสี 80 นราวดี วนิชวัฒนะ

ลําดับที่ 61 - 80

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 41 - 60



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 นรินทร ชินาจริยวงศ 101 ปทิตตา ผิวออน

82 นฤมล เดชบุรัมย 102 ปภาวี อุดมโชคชัย

83 นวพร วิจิตรวงศวิบูล 103 ประทุมทิพย พงษพิทักษ

84 นวลจันทร หาญสกุลบรรเทิง 104 ประพนธ วุฒิกรวณิชย

85 นอมจิต จันทรหมื่นไวย 105 ประไพพร จงเจริญใจ

86 นันทพร ดุลยตระกูล 106 ประภา วรรุตม

87 นันทพร ทองใบ 107 ประภาศิริ ปลองสนาม

88 นันทพร ดําขํา 108 ประวัติ วิสุทธิญาณ

89 นันทิดา ดิลกวรโชติ 109 ประสิทธิ์ หมั่นในธรรม

90 นาตญา นิยม 110 ประเสริฐ นภาพิพัฒน

91 นิตยา นอมสวัสดิ์ 111 ประเสริฐ ละอองลักขณา

92 นิษฐกานต ชัยเลิศอริยกุล 112 ปริชญา บางใย

93 นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ 113 ปริมาพร เตชกีรติ

94 นุชาดา ชัยวงศรุงเรือง 114 ปรียาภรณ ทวีกิตติกุล

95 เนาวนิตย นันตาภิวัฒน 115 ปวีณา โพธิ์แกว

96 บุญชัย ทวีกิตติกุล 116 ปญญา ปุณฑวชิรพันธ

97 บุญลือ กะเหวาทอง 117 ปทมา ตั้งพรเจริญสุข

98 บุบผา ยอดขํา 118 ปติภัทร เพ็ชรศรี

99 บุศรา ภัทรพุทธิกุล 119 ปุญชรัศมิ์ ธีรอนุรักษกุล

100 บุศรินทร ธรรมกิจไพโรจน 120 เปรมจิตร ประสงคดี

ลําดับที่ 101 - 120

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 81 - 100



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 ผกาวรรณ ศรีสุทธางกูร 141 พัชรินทร เหลืองรุจินันท

122 พจน ปนทอง 142 พิบูล ภัทโรดม

123 พจนีย เสถียรภาพงษ 143 พิศมัย อรรถธรรมสุนทร

124 พนิต อัครธัญกร 144 เพ็ญแข ประสงคดี

125 พภัสสรณ สกุณา 145 เพ็ญประภา วนสุนทรกุล

126 พยุงศรี อนันตศิริภัณฑ 146 เพ็ญรัตน ศรีมา

127 พรทิพย นันทพานิชยกิจ 147 เพ็ญศรี พัวพีรกุล

128 พรทิพย เรืองมโนรักษ 148 เพลินพิศ ชางวิชชุการ

129 พรทิพย วนัสบดีไพศาล 149 ไพบูลย ประภาจิตสุนทร

130 พรพชร มลสิริเรืองเดช 150 ภักดี ชางวิชชุการ

131 พรพรรณ ศรมณี 151 ภัทราภรณ ชัยจํารูญพันธุ

132 พรพิมล ศรุติกุล 152 ภัทิรา วงษสําราญ

133 พรรณี ตั้งจักรวรานนท 153 ภัสราภรณ ไกรทิพยสุนทร

134 พรหมภัสสร พรรัศมิ์รตี 154 ภัสราภรณ ภักดี

135 พรหมมาศ ลิ้มสวัสดิผล 155 ภานุวัฒน สัพทน

136 พลชธร วรนุช 156 ภาวนา สมพฤกษ

137 พักตรพริ้ง ตัณฑวิรุฬห 157 ภาวสุ สุขใส

138 พัชรนันท มหาศักดิ์พงศ 158 ภูษณิศา รักษธนกูล

139 พัชรา วงษสิทธิชัย 159 มณีรัตน บุรินทร

140 พัชรินทร วงศอกนิษฐ 160 มะลิ จรกิจ

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 141 - 160

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 121 - 140



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

161 มิ่งมาศ พรหมมาณพ 181 วรรณอนงค ภักดีพาณิชย

162 ยุทธนา รัตนณรงค 182 วรรณี เพียรจงกล

163 ยุพดี เพิ่มมณีนิล 183 วรรณี ลิ้มธนะวิวัฒน

164 รจิต เอี่ยมดีงามเลิศ 184 วรรัตน หาญสกุลบรรเทิง

165 รดาศา มหากิจชลากร 185 วรวรรณ แววศร

166 รภัสสา ยอนภัสญาภร 186 วรัญญา ชาสําโรง

167 รมนปวีร ตันวัฒนะพงษ 187 วรินทิพย เหลาศิริพงศ

168 ระพีพรรณ พูลทวี 188 วรินธร กุรานันท

169 รัชดาวัลย วาสนากุลไพศาล 189 วลัยรัตน ภัทราพงศ

170 รัชนี กิติสุข 190 วลีรัตน ภัทรางกูร

171 รัชนี จินดาทัต 191 วัชรียา ปญญาวัฒโน

172 รัชนี พานิช 192 วันชัย จงเจียมดี

173 รัชนีวรรณ เอื้อสันเที๊ยะ 193 วันชัย เฉลิมพนัส

174 รัฐกาล บุตรสุวรรณ 194 วารินทร ตุลยาพร

175 รัตนา สอิด 195 วารี พิกุลทอง

176 รีเอก เติมเกียรติสุข 196 วิจิตรา เอกภาพสากล

177 รุงทิพย ภิยโยดิลกชัย 197 วิชิต ฉัตรพิริยกุล

178 รุงทิวา คุมทรัพยถาวร 198 วิเชษฐ พิภพลาภอนันต

179 รุงรัตน ขอซูฮก 199 วิทูรย เคลือบมงคล

180 วรนิษฐา ไชยบุญตา 200 วินัย สุวรรณรัฐภูมิ

ลําดับที่ 161 - 180

ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 181 - 200



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

201 วิภาพร วัฒนพงศศิริ 221 ศิริพร คุณุปการ

202 วิภาพร สกุลเอี่ยม 222 ศิริพร พีรพัฒนดิษฐ

203 วิภาวรรณ มลสิริเรืองเดช 223 ศิริสา พูลศรีกาญจน

204 วิริยา เตียเจริญ 224 ศุภากร ชิตตระการ

205 วิโรจน ตันสุวรรณนนท 225 สนธิมาศ แสงจันทร

206 วิลาภรณ แซงั้น 226 สมเกียรติ สีตะ

207 วิไลพร ล้ําลักษณไพบูลย 227 สมใจ เกียรติผดุงกุล

208 วิศัลยา หิรัญพรพิทักษ 228 สมชาย คุรุจิตโกศล

209 วีรวรรณ กิจยโภค 229 สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

210 วีระศักดิ์ จิตใจภูรี 230 สมมิตร ชูวณิชชานนท

211 วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข 231 สมลักษณ สุวิชาวรพันธุ

212 แวววรรณ แสงอราม 232 สมศรี วิกสิตพณิช

213 ศราวุธ สิงหชัย 233 สมหมาย ไมหอม

214 ศรีสุดา ดวงเกตุ 234 สมัญญา นุชปานทอง

215 ศักดิ์ชัย ศรีเพชร 235 สมาน รุธิรพงษ

216 ศันสนีย ศิลปวงษา 236 สรอยทิพย พระคุณอํานวย

217 ศิชล ธนวิโรจนกุล 237 สราณจิตต ศิริธนารัตนกุล

218 ศิริกัลยา มูลบรรจง 238 สราทิพย เชื้อสุข

219 ศิริธร สิงหพันธุ 239 สัญชัย แสงสุทธิ

220 ศิริพร กฤษณังกูร 240 สินีนาฎ บุญมั่นภราดร

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 201 - 220 ลําดับที่ 221 - 240

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

241 สุกัญญา ประดิษฐคาย 261 สุมาลี จุนเสนี

242 สุจริต จินตสุเมธ 262 สุรศักดิ์ ทับลัง

243 สุจิมาศ เสาวิชิต 263 สุวรรณา เกษสมุทร

244 สุชัญญา เปยมจินดา 264 สุวัฒน อดุลยฐานานุศักดิ์

245 สุชาติ ยิ้มวัฒน 265 สุวิทย ดอกเทียน

246 สุณี เตชามหชัย 266 เสนอ ภิรี

247 สุทธิ เกรียงชัยพฤกษ 267 เสาวลักษณ อรัณยะนาค

248 สุทธิวรรณ ผลพิกุล 268 แสงชัย เพชรพิมลมาศ

249 สุธิดา จิรัฐติพงษ 269 แสงนวล โกวิทศรีสุวัฒน

250 สุธี บัวบาน 270 แสงอรุณ โกวิทศรีสุวัฒน

251 สุนัน ลาภดํารงกิจ 271 โสระยา ปูยา

252 สุเนตรา สุขะเกศ 272 อนันต ทองสัมฤทธิ์

253 สุประวีร สงคประกอบ 273 อนุพงษ เตชะอํานวยพร

254 สุพรรณี เกียรติผดุงกุล 274 อภิชญา จัดการ

255 สุพรรณี บุตรทะยัก 275 อภิชา ศิจานุวัฒน

256 สุพรรณี พรหมมา 276 อภิญญา คงคานนท

257 สุภาภรณ ทวีผลเจริญ 277 อภินันท รัชฏสมบัติ

258 สุภาวดี ยงกฤตยา 278 อมรรัตน ภัทรอารยสกุล

259 สุมาลี แกวลอม 279 อรชร สารศักดิ์

260 สุมาลี บัวขาว 280 อรทัย รัตนมหาวงศ

ลําดับที่ 241 - 260 ลําดับที่ 261 - 280

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

281 อรนุช หนอสีดา

282 อรพรรณ จําปา

283 อรรถชัย บุญชะลักษี

284 อรรถยา แซเอี้ยว

285 อรัญญา เรืองสุวรรณ

286 อริสา ธนอิทธิโชติ

287 อรุณี สุจินัย

288 อัจฉรา สินธพเรืองชัย

289 อาภาณี พิมเสน

290 อารี แกวพิเศษกาญจนา

291 อํานาจ ฤาไชยคาม

292 อําภาพร สีปญญา

293 อิทธิกร โสตถิกรกุล

294 อุบลรัตน ปญญารัตน

295 อุบลรัตน โพธิ์กมลวงศ

296 อุบลวรรณ เปรมปรีชาราษฎร

297 อุษณีย ตั้งปฏิภาณ

298 เอกรัตน กาวิละ

299 เอมอร ลิ่มศรีวิไล

300 เอื้อ ทิมรัตน

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 281 - 300
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