
กรุณาตรวจสอบล าดับรายช่ือพร้อมน าไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีตามโต๊ะลงทะเบียนท่ีก าหนด   โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ล ำดับท่ี  1-80  โต๊ะตัวท่ี 1 ล ำดับท่ี  8-170  โต๊ะตัวท่ี 2

ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กมลพร                                 ภู่น่ิม 21 จารุณี                            อภิไชยรัตน์

2 กรรณิกา                         ชาญประเสริฐกิจ 22 จินตนา                          ศิริมงคลวณิชย์

3 กฤตพงศ์                                 พิบูลย์ 23 จิรพร                            วิวงศ์ศักด์ิ

4 กฤตยา                               สิทธาทิพย์ 24 จุฑาภรณ์                               ปานพรหม

5 กฤตวรรณ                                  ค าทอน 25 ชลดา                                      หมวดน้อย

6 กัญญ์กณัฐ                          อมรภรเสฏฐี 26 ชะมัยพร                                 ค าวิเศษ

7 กัญญ์ปภัส                            อุดมธรรมโพธ์ิ 27 ชัยนรินทร์                       วีระสถาวณิชย์

8 กันตพัฒน์                         ตัญทะเศณีวัฒ 28 ฐิติรัตน์                                   สากิยะ

9 กันตินันท์                           ทรงชุ่มสาย 29 ณรงค์                                   แตงอ่อน

10 กัลยา                                      ทองเจิม 30 ณหทัย                                จันทร์มาศ

11 ก าพล                                     ธนะกิจ 31 ณัจมา                            วงศ์อิศเรศ

12 กิติวรรณ                             ทางธนกุล 32 ณัฐธิดา                                   แหวนหล่อ

13 กุลวดี                              วัฒกานนท์ 33 ณัฐนรี                            สุวรรณโรจน์

14 ขนิษฐา                                สายสวัสดิกุล 34 ณัฐนันท์                               บุญนิมิตรกร

15 ขนิษฐา                                  การุณ 35 ณัฐสินี                              ถ่ินโพธ์ิวงค์

16 ขวัญชนก                                จีระกุล 36 ณิศ์ฐกาณ                            ไชยนรินทร์

17 คณพศ                                    สุพินิจ 37 ดวงนวรัตน์                          อรุณรักษ์กนกกร

18 คณะรัต                           กิจธนะภพรุ่ง 38 ดาวรุ่ง                                 กรอบทองสุข

19 คนึงนิตย์                                 แก้วก าไร 39 ทองค า                                   แววมณี

20 คุณัชญา                            คุณะวรรณธร 40 ทัตทยา                             ปริวิสุทธ์ิ

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เร่ือง "กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินสู่กำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์
และหน้ีสินประเภทต่ำง ๆ และกำรเปล่ียนแปลงของ TFRS for SMEs"

วันพุธท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565  

    สวัสดิการกรมฯได้จัดโต๊ะลงทะเบียนไว้ตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหน้าห้องอบรม

ล ำดับท่ี 1 - 20 ล ำดับท่ี 21 - 40



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 ทัศนีย์                              จงสมจิตต์ 61 ประยูร                               เลิศสหกุล

42 ธนพร                                    พืชเก้ือกูล 62 ปรานี                                   รัตคาม

43 ธนพร                                    ศรแจ่ม 63 ปรารถนา                                 ธนไพศาลกิจ

44 ธัญญชล                                  รักธรรม 64 ปรีดา                             ศิริวัฒน์

45 ธัญญลักษณ์                          ศรีวัฒนวงศ์ 65 ปรียานุช                             ปูมไธสงค์

46 ธัญญาพร                             วรรณกิตติ 66 ปวีณรัช                               กีรติพรานนท์

47 ธัญลักษณ์                            สุรินแก้ว 67 ปาจิตา                                แมลงภู่

48 ธัญวรัตน์                                 จงดี 68 ปาณิสรา                                  ทองพาธรรม

49 นภาพร                                  พันธเสน 69 พงษ์สุดา                           สนธิภักดี

50 นวลอนงค์                          เจริญต้นภูบาล 70 พรทิพย์                            วงศ์กอบลาภ

51 น้องเพชร                            สหัสรังษีวิทยา 71 พรทิพย์                             ต้ังพงศ์บัณฑิต

52 น้ าฝน                                   อินกาย 72 พรพัชรนันท์                         ศรีเนียม

53 นิตยา                                ลีโนทัย 73 พรพิมล                                      พนะชัย

54 นิยะดา                                สุขโต 74 พัชรา                              เบญจวรกุล

55 นิอร                                     ใยบัว 75 พัลลภา                                       สะอาด

56 บุญเชียร                              เตชอนันต์ 76 พิชัย                         เฟ่ืองศักดานุกูล

57 บุศรินทร์                            เสมาภิบาล 77 เพชรรัตน์                             แซ่ก่ า

58 บุษกรณ์                               ชาญกล้า 78 เพ็ญจันทร์                             เฮงสกุล

59 ประชิต                               ปิยะจิตติ 79 ภคภรณ์                                ศรีวิลัย

60 ประทุม                               นวลแขกุล 80 ภัทรศศิร์                                  บุปผาดี

ล ำดับท่ี 41 - 60 ล ำดับท่ี 61 - 80

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 มณี                                    อังคณานุกิจ 101 วัลลภา                                บุณยมานพ

82 มณีญาณ์                             ศรีสุขุมบวรชัย 102 วาสนา                                     อนุพันธ์

83 มณีรัสม์ิ                               รัตคาม 103 วิจิตรา                         ตระการสกุลวงศ์

84 มธุวดี                           เลิศวัลลภาชัย 104 วิชาดา                      เพ่ิมพันธ์ุวรวัฒน์

85 ยุทธนา                                รัตนณรงค์ 105 วิชิต                             ฉัตรพิริยกุล

86 เยาวนิตย์                          ฉัตรตระกูล 106 วิเชียร                              เชิดวรพงศ์

87 รวินันท์                                  นิลก าแหง 107 วิภาณี                         ชนะรัชชรักษ์

88 รัชนีกร                                     โพขวาง 108 วิลาวัลย์                                อ่อนเคร็ง

89 รัตติกร                                  เกษมเมือง 109 วิไล                                 นาคสุขปาน

90 รัตติกาล                          พุทธสวัสด์ิ 110 ศรายุทธ์                            ปรีชารักษ์

91 รัตนาภรณ์                              ทองพุ่ม 111 ศิรา                              กุญชรินทร์

92 ราตรี                              แสงสุวรรณ์ 112 ศิริกัลลยา                       ศักด์ิวณิชด ารง

93 ลดาพิมพ์                         ธนาสิทธ์ินิธิเกตุ 113 ศิริรัตน์                         ร้ิวรุจิเรข

94 ลลิตา                                 หวังธรรมม่ัง 114 ศิริรัตน์                             ศรีโคตร

95 ลัดดาวรรณ                            สิทธาทิพย์ 115 ศิริลักษณ์                        สายวิเชียร

96 วนิดา                                กาญจนวงค์ 116 ศิโรรัตน์                                พิมาย

97 วนิดา                                 ศิระวุฒิ 117 ศุภกานต์                         คงประเสริฐ

98 วนิดา                                    ศรีภักดี 118 สงวนศรี                             เก้าเอ้ียน

99 วรรณา                                 สถิรเรืองชัย 119 สดับพิณ                            กฤดานรากรณ์

100 วรลักษณ์                              ประเสริฐแก้ว 120 สมจิต                              วัชราเกียรติ

ล ำดับท่ี 81 - 100 ล ำดับท่ี 101 - 120

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 สมจิตต์                                     ทองทับ 146 สุภาภรณ์                                มูเนาวเราะ

122 สมจิตร                                  ศรีงาม 147 สุรพงษ์                              สิทธาทิพย์

123 สรยา                          จิระพรทิพย์สกุล 148 สุวัลลีย์                            แย้มเพียร

124 สังวรณ์                            ศุภดิษฐ์ 149 สุวารี                            บริสุทธิคุณ

125 สันธิรา                               วงศ์ดนตรี 150 เสามณี                                    เจียรนัย

126 สาธิมา                                 สินันตา 151 เสาวลักษณ์                         รัตนพานิชย์

127 สายทิพย์                         พลับเกล้ียง 152 เสาวลักษณ์                           จารุปกรณ์

128 ส ารวย                              สมิทธิพงศ์พาณิช 153 แสงสุรีย์                              อินทเดช

129 สินีรัตน์                            แย้มบู่ 154 โสภณ                              จงสงวนประดับ

130 สิริการย์                           ผลกังวานธนันต์ 155 โสภา                                   สมจิต

131 สิริพร                               โคตระวีระ 156 อนงค์                              จันทร์เมือง

132 สิริพรรณ                               เชยกล่ิน 157 อนวัช                                 ชูศักด์ิ

133 สิริรัตน์                             แซ่เจ่ีย 158 อนุรักษ์                           พิชญ์บูลสกุล

134 สุกัญญา                           สุธีประเสริฐ 159 อภิญญา                                   ต๊ันเจริญ

135 สุกิจ                              ปริวิสุทธ์ิ 160 อมรรัตน์                                อร่ามเรือง

136 สุขศรี                                 ชาวแพรกน้อย 161 อรชร                                 สารศักด์ิ

137 สุจินดา                             ทองมะโรงสี 162 อรณิช                              วาณิชย์ศรีรัตนา

138 สุชีรา                           แสงเกษมสานต์ิ 163 อรัญญา                             โตแคล้วภัย

139 สุดารัตน์                            วิริยะเกียรติ 164 อังคนา                                  สุชาโต

140 สุนันทา                             วังรัตนชัย 165 อัฑฒ์กฤตยาภร                        กรีโรจนีย์

141 สุนิสา                               โปรเฑียรณ์ 166 อาณัฐ                                   เปสิโต

142 สุปราณี                         ภควัตทิพย์โพยม 167 อาภรณ์รัตน์                         พันทนพิเชฐ

143 สุพจี                                  โชติกุล 168 อุษณี                           รักวิจิตรศิลป์

144 สุพรรณี                                 ธนาฤดี 169 อุษา                                วงศ์ก าแหง

145 สุภัทรา                                  ภควณิช 170 เอกรินทร์                              จิตต์บุญ

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ล ำดับท่ี 121 - 145 ล ำดับท่ี 146 - 170


