
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มสีทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมคัรใหส้อคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไมเ่ข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเทำ่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำงสำว กชกร โพธิ์เอก
2 นำงสำว กชพร ชินวงษ์
3 นำงสำว กนกพร ชินำภิรมย์
4 นำงสำว กนกรัตน์ ภูษิตชัยสกุล
5 นำง กนกวรรณ ชนะวงษำ
6 นำงสำว กมลทิพย์ เกียรติศักด์ิทวี
7 นำงสำว กมลวรรณ เจริญพันธ์
8 นำงสำว กรองทอง อัตปัญญำ
9 นำงสำว กัญณภัทร น่ิมมณี
10 นำง กัณพัสวี ภู่ไหม
11 นำย กำณฑ์ธีถ์เดช ปรีชำรตนศำสตร์
12 นำงสำว กำนต์ศศิน ว่องศรีอุดมพร
13 นำงสำว เกศกนก เจริญผล

3 ใหผู้้เข้ำอบรมทกุทำ่นท ำแบบประเมนิควำมเสีย่งและน ำสง่ผลตรวจ ATK ก่อนเข้ำร่วมอบรมภำยใน 24 ช่ัวโมง
โดยใหเ้ริ่มตรวจ ATK ได้ต้ังแต่วันที ่26 มถุินำยน 2565 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป
ทัง้น้ีสำมำรถน ำสง่ผ่ำนแบบ Google form ผ่ำน QR code ด้ำนลำ่งน้ี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปี 2565 

ระหว่ำงวันที่ 27 - 28  มิถุนำยน  2565
ณ อำคำร 3 ช้ัน 5 ห้องสุวิทยศั์กดำนนท์  โรงแรม ทีเค.พำเลช แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

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

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK
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14 นำงสำว เกสรำ โตวิเวก
15 นำย แก้วรัตนะ มงคลเด่ียวเจริญ
16 นำงสำว จตุพร จติตรัตน์เสนีย์
17 นำงสำว เจนนิสำ ขวัญเงิน
18 นำงสำว ชฎำณัฐ ปัญจะธง
19 นำงสำว ชมช่ืน วิริยำงกูร
20 นำย ชยพล ศุภัทรำนนท์
21 นำงสำว ชวิศำ ทรัพยส์ุนทร
22 นำงสำว ชัชชญำ วัฒนพันธ์
23 นำงสำว ชัญญนัทธิ์ ก้อนนำค
24 นำงสำว ชัญญำนุช จงึสถำปัตยชั์ย
25 นำย ชำครีย์ อีศพงศ์
26 นำงสำว ชินพัฒน์ เพ่ิมพูลสินชัย
27 นำงสำว ชุติมำ จตุรนต์รัศมี
28 นำง ฐิญำนันท์ ดีประสิทธิ์ัปัญญำ
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29 นำง ฐิติภรณ์ สีมันตร
30 นำงสำว ณพรี ยงสวัสด์ิธนำกร
31 นำงสำว ณภคภร ชัยมัง
32 นำงสำว ณัฐฐำ วรศิลป์ชัย
33 นำง ณัฐภัสสร ศรีวงศ์หิรัญ
34 นำงสำว ณัทสรณ์ วงศ์มหำเศรษฐ์
35 นำง ณีรนุช พงศ์ธำดำนิพัทธ์
36 นำงสำว ดวงเดือน ค ำเฉลียว
37 นำงสำว ต๋ิม พิสิฐอมรช้ย
38 นำงสำว ทัตชญำ หำญชนะพล
39 นำงสำว ทัษภร สิรอัศวธำดำ
40 นำย ธงชัย โสภณศิริกุล
41 นำย ธนบูลย์ โชคทรัพยธ์นกิจ
42 นำย ธวลธรรม บุญ ยฤทธิ์
43 นำงสำว ธัญวรรณ สมพันธุ์
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44 นำงสำว ธ ำรงลักษณ์ สุรียพ์งษ์
45 นำงสำว ธิติกำญจน์ สิทธำวัฒนโรจน์
46 นำย ธีร์ธวัช ลิขิตกิจวรกุล
47 นำง นภำพร ประกฤติกรชัย
48 นำง นภำพร เหมือนบัว
49 นำย นรินทร์ ชำญโลหะกำรกิจ
50 นำงสำว นริสรำ ลักษณะผ่อง
51 นำงสำว นฤมล เดชบุรัมย์
52 นำงสำว นัชชำ เตชะวัชรำภัยกุล
53 นำงสำว นำริฐำ วิระษร
54 นำงสำว นิภำพร พลีวรรณ
55 นำง นิศำชล ต้ังเดชธีรชัย
56 นำงสำว นุช ผกำยทองสุก
57 นำงสำว นุชรี วจนุีรักษำกุลชัย
58 นำงสำว นูรไลลำ อีแต



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มสีทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมคัรใหส้อคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไมเ่ข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเทำ่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้
3 ใหผู้้เข้ำอบรมทกุทำ่นท ำแบบประเมนิควำมเสีย่งและน ำสง่ผลตรวจ ATK ก่อนเข้ำร่วมอบรมภำยใน 24 ช่ัวโมง

โดยใหเ้ริ่มตรวจ ATK ได้ต้ังแต่วันที ่26 มถุินำยน 2565 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป
ทัง้น้ีสำมำรถน ำสง่ผ่ำนแบบ Google form ผ่ำน QR code ด้ำนลำ่งน้ี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปี 2565 

ระหว่ำงวันที่ 27 - 28  มิถุนำยน  2565
ณ อำคำร 3 ช้ัน 5 ห้องสุวิทยศั์กดำนนท์  โรงแรม ทีเค.พำเลช แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

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

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

59 นำย บุญเลิศ ทวีกิตติกุล
60 นำงสำว บุหงำ ใหม่เสริฐ
61 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
62 นำง ปภำดำ แก้วโต
63 นำย ประสิทธิ์ มิ่งอำรี วำณิช
64 นำย ประเสริฐ บุญศรี
65 นำงสำว ปรีญำพัชญ์ คุณัชเศรษฐกุล
66 นำงสำว ปำหนัน ศรีบัว
67 นำย ปิติพัฒน พัฒนธนฐำยโชค
68 นำงสำว ปิยรัตน์ ธรรมปำโล
69 นำงสำว เปมิกำ จำมจรุี
70 นำงสำว พนิดำ ยศวงค์ษำ
71 นำย พรเทพ ข ำแป๊ะ
72 นำงสำว พัชรินทร์ เหลืองรุจนัินท์
73 นำง พัฒน์นรี รัตนะ
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( โปรดจ ำล ำดับที/่พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
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QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

74 นำงสำว พำพร โภคบุตร
75 นำง พิภัทรำ ผำสุขสรรพ์
76 นำงสำว พิมพ์นรี เรืองทวีมีลำภ
77 นำย พิมพ์พิชญำภำ บุญฤทธิ์
78 นำง ภคมน ปิยะธนำธร
79 นำงสำว ภรัณยำ กมลฉ่ ำ
80 นำงสำว ภัคจฑุำ เจญีศรีสันติสุข
81 นำย ภัสสร โชคสิริสวัสด์ิ
82 นำย มงคล อัศวธรรมนัน่ท์
83 นำงสำว มนธิดำ สุทธิเรืองวงศ์
84 นำง มนปพร วังตระกูล
85 นำงสำว มนัสนันท์ อัจฉริยพฤกษ์
86 นำง มัลลิกำ ตันติพงศ์อำภำ
87 นำงสำว มำรียำ แสงทำ
88 นำงสำว มำลำตี ภิรมย์
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ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปี 2565 
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( ทั้งน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

89 นำงสำว รดำชนก จติต์ธรรม
90 นำงสำว รักชนก ช่วยพระยำ
91 นำงสำว รัชนก พุกปรีชำ
92 นำง รัตนำ เธียรวิศิษฎ์สกุล
93 นำงสำว รัตนำวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย
94 นำงสำว รินทร์ดำ ชินภูมิวสนะ
95 นำงสำว เรนุชำ นวกิจกำญกุล
96 นำงสำว ลัดดำวัลย์ เอ่ียมบุญ
97 นำงสำว วรำงคณำ ด ำรงรัตน์นุวงศ์
98 นำง วรำทิพย์ ภำชนะพรรณ
99 นำง วรำภรณ์ กุ้ยเส้ง
100 นำงสำว วรุณทิพย์ รัตนโชติกำนนท์
101 นำย วัชระชัย ศิริทองคลัง
102 นำง วัชรำพร ธรรมรงค์รักษ์
103 นำงสำว วิจติต์ ทวีปรีชำชำติ
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QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

104 นำย วิเชียร เครือองอำจนุกูล
105 นำงสำว วิภำวดี ฉลำดเจน
106 นำย วิวัฒน์ กิจเสรี
107 นำย วิสิษฐ สิริทรัพยว์งศ์
108 นำงสำว ศรินทิพย์ ศรีวิจติรปภรณ์
109 นำย ศรุต อัครกฤติยำกร
110 นำงสำว ศิรัญญำ ปิดนุ้ย
111 นำงสำว ศิริพร มงคลเด่ียวเจริญ
112 นำง ศิริวรรณ จริธนำศักด์ิ
113 นำง ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมำตย์
114 นำงสำว ศุภลักษณ์ นพคุณเจริญชัย
115 นำงสำว ศุภวรรณ พรประเสริฐพงศ์
116 นำงสำว สนิทใจ สำยเภอ
117 นำย สมชำย ใจบรรจงกุล
118 นำย สมปรำชญ์ กุลนรัตน์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มสีทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมคัรใหส้อคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไมเ่ข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเทำ่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้
3 ใหผู้้เข้ำอบรมทกุทำ่นท ำแบบประเมนิควำมเสีย่งและน ำสง่ผลตรวจ ATK ก่อนเข้ำร่วมอบรมภำยใน 24 ช่ัวโมง

โดยใหเ้ริ่มตรวจ ATK ได้ต้ังแต่วันที ่26 มถุินำยน 2565 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป
ทัง้น้ีสำมำรถน ำสง่ผ่ำนแบบ Google form ผ่ำน QR code ด้ำนลำ่งน้ี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปี 2565 

ระหว่ำงวันที่ 27 - 28  มิถุนำยน  2565
ณ อำคำร 3 ช้ัน 5 ห้องสุวิทยศั์กดำนนท์  โรงแรม ทีเค.พำเลช แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

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

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

119 นำงสำว สมพร โรจน์รัชนีกร
120 นำย สรชัย วงศ์ศิลป์ไพศำล
121 นำงสำว สวรรค์ ยอดดี
122 นำงสำว สำยไหม หำญสุวัฒน์
123 นำงสำว สำวิตรี พรศิริเสวี
124 นำงสำว สิรินพร เตชะศฤงคำร
125 นำงสำว สิริยำ สิริมำนุวัฒน์
126 นำงสำว สุกำนดำ ยอมใหญ่
127 นำงสำว สุคนธำ เอียดเหตุ
128 นำง สุชัญญำ เป่ียมจนิดำ
129 นำงสำว สุพำวรรณ์ อัครกฤติยำกร
130 นำย สุภัทร ธุระธรรมำนนท์
131 นำง สุภัทรำ ศรีจริยำ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มสีทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมคัรใหส้อคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไมเ่ข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเทำ่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้
3 ใหผู้้เข้ำอบรมทกุทำ่นท ำแบบประเมนิควำมเสีย่งและน ำสง่ผลตรวจ ATK ก่อนเข้ำร่วมอบรมภำยใน 24 ช่ัวโมง

โดยใหเ้ริ่มตรวจ ATK ได้ต้ังแต่วันที ่26 มถุินำยน 2565 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป
ทัง้น้ีสำมำรถน ำสง่ผ่ำนแบบ Google form ผ่ำน QR code ด้ำนลำ่งน้ี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปี 2565 

ระหว่ำงวันที่ 27 - 28  มิถุนำยน  2565
ณ อำคำร 3 ช้ัน 5 ห้องสุวิทยศั์กดำนนท์  โรงแรม ทีเค.พำเลช แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

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

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

132 นำงสำว สุภำณี ซุ่นอ้ือ
133 นำงสำว สุภำพร เขียวเกลีย้ง
134 นำย สุริยะ วชิรวงศ์ไพศำล
135 นำย สุวรรณหงษ์ ชมภูพ้ืน
136 นำย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
137 นำย เสนีย์ บุญแนบ
138 นำงสำว เสำวลักษณ์ สิริทรัพยว์งศ์
139 นำย อนันต์ชัย แสนกล้ำ
140 นำงสำว อภัสรำ พุ่มหิรัญ
141 นำงสำว อภิชญำ ประกฤติกรชัย
142 นำงสำว อรทัย ไชยงำม
143 นำงสำว อรวรรณ เทพนิยม
144 นำงสำว อัญชลี โพธิ์ศรีเมือง
145 นำงสำว อุบล โรจน์รัชนีกร
146 นำงสำว อุไรภรณ์ แจม่ใส



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มสีทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมคัรใหส้อคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไมเ่ข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเทำ่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้
3 ใหผู้้เข้ำอบรมทกุทำ่นท ำแบบประเมนิควำมเสีย่งและน ำสง่ผลตรวจ ATK ก่อนเข้ำร่วมอบรมภำยใน 24 ช่ัวโมง

โดยใหเ้ริ่มตรวจ ATK ได้ต้ังแต่วันที ่26 มถุินำยน 2565 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป
ทัง้น้ีสำมำรถน ำสง่ผ่ำนแบบ Google form ผ่ำน QR code ด้ำนลำ่งน้ี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปี 2565 

ระหว่ำงวันที่ 27 - 28  มิถุนำยน  2565
ณ อำคำร 3 ช้ัน 5 ห้องสุวิทยศั์กดำนนท์  โรงแรม ทีเค.พำเลช แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

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

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

QR code เพือ่ดาวน์โหลดแบบประเมนิ

ความเส่ียงและน าส่งผลตรวจ ATK

147 นำงสำว อุไรรักษ์ จริงจติร
148 นำงสำว อุไรวรรณ สมรูป
149 นำงสำว อุษณีย์ ต่ออภิชำตตระกูล
150 นำงสำว อุษำ ดวงชัย

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


