
หนา้ที ่1 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำง กชพร แสงจันทร์
2 นำง กนกวรรณ นิยมรัตน์
3 นำงสำว กมลลักษณ์ ผ ำนอก
4 นำงสำว กรรณิกำ  จิตตระกำร
5 นำงสำว กฤษณำ แก้วเต่ำ
6 นำงสำว กฤษณำ ม่วงกลำง
7 นำงสำว กัญญ์ธนัฐ มณีสวัสด์ิ
8 นำง กัญญำ โพธ์ิพันธ์ุ
9 นำงสำว กัญญำภัทร ชมธรรมวัตร
10 นำย ก ำพล ชนะกิจ
11 นำงสำว กุลจิต กล้วยสูง
12 นำงสำว เกล็ดทรำย จันทร์แก้ว
13 นำงสำว เกวลิน บัวทอง
14 นำย คนอง อินทร์โชติ
15 นำย จักรกฤษณ์ ประวิเศษ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง
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ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

16 นำงสำว จำรุวรรณ บุญมำ
17 นำงสำว จิรำยุ สมรภูมิ
18 นำงสำว จีรนันท์ นิขัน
19 นำงสำว จีรวรรณ ตังคเศรษฐกุล
20 นำงสำว จุฑำภรณ์ ประครองญำติ
21 นำย จุรินทร์ ก่ิงศรี
22 นำงสำว ชฎำณัฐ ปัญจะธง
23 นำง ชนัญญำ ทักษิณ
24 นำงสำว ชนำพร รัตนกุล
25 นำงสำว ชนิณัฐ อ่ิมเอิบสิน
26 นำงสำว ชมพูทิพย์ วนิดำบรรจง
27 นำง ชมพูนุท สุทธิศิริ
28 นำงสำว ชลรส ปัญญำวัฒนพงศ์
29 นำงสำว ช่ืนผกำ พุทธรักษำ
30 นำงสำว ชุลีอร ปัญญำวัฒนพงศ์
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ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

31 นำงสำว ณภคภร ชัยมัง
32 นำย ณัชปสิทธ์ิ ลิขิตชัยพันธ์
33 นำย ณัฐ พ่วงทรัพย์
34 นำง ณัฐ ภำ สรณ์ ภรณ์ ไ พศ ำลสกุล
35 นำง ณัฐกำนต์ เพชรด ำรงค์สกุล
36 นำงสำว ณัฐปภัคร์ วิจิตธนะวัตน์
37 นำงสำว ดรุณี โชติกะ
38 นำงสำว ดวงกมล แจ้งรุ่งเรือง
39 นำงสำว ดวงนภำ พงษ์สมบูรณ์
40 นำงสำว ดำรำรัตน์ ท่ัวจบ
41 นำงสำว ทัศนีย์ เลิศบุญยะรัตน์
42 นำงสำว ทิพยนันท์ ท่ำพระเจริญ
43 นำย ธนพล จิตบุญ
44 นำงสำว ธัญญชล พุ่มพวง
45 นำงสำว ธัญญ์นรี ชูวัย
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ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

46 นำงสำว ธัญญำภรณ์ ภูสีฤทธ์ิ
47 นำงสำว ธัญทิพย์ ผลกังวำนธนันต์
48 นำงสำว ธำรทิพย์ โยธำศรี
49 นำงสำว นริศรำ และมิตร
50 นำงสำว นฤมล โนนทิง
51 นำย นิติสำร มำนัสฤดี
52 นำง นิภำพร ปำตะบุตร
53 นำงสำว นิรมล วันสำ
54 นำงสำว นุตร เจริญศิลปวรรณ
55 นำงสำว บัวริม ปึกสันเทียะ
56 นำงสำว บุศยำ ทำนะขัน
57 นำงสำว บุษกร ประดิษฐวงศ์
58 นำง เบ็ญจมำศ ฉัตรตระกูล
59 นำง เบญจมำศ  ภักดีรำช
60 นำงสำว ปทิตตำ กำญจนกุล



หนา้ที ่5 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

61 นำงสำว ปนัดดำ หล่อสิงห์
62 นำงสำว ปนิตำ ศรีวอุไร
63 นำงสำว ปัณฑิตำ มันเดวอ
64 นำงสำว ปำรณีย์ นิลโฉม
65 นำงสำว ปำริชำติ ผลพำนิชย์
66 นำงสำว ปิญำนันท์  ล้ิมอ ำนวยลำภ
67 นำง พนิดำ สุวรรณไพบูลย์
68 นำงสำว พนิดำ ขจรชีพ
69 นำย พรชัย กัณฑ์สุข
70 นำงสำว พรพรรณ บุตรสำระ
71 นำง พรรณี กันพงษ์ 
72 นำงสำว พัณณภำ เทียนขำว
73 นำงสำว พันธิพำ สุจริตธรรม
74 นำงสำว พัสตรำภรณ์ พรมเผ่ำ
75 นำงสำว พิชำมญช์ุ มุดวำลัย



หนา้ที ่6 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

76 นำงสำว พิศมัย รัสมี
77 นำงสำว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภำสกุล
78 นำงสำว แพรววนิด คงเกิด
79 นำงสำว ไพทิพย์ โพธำรินทร์
80 นำงสำว ภรณ์นิดำ ป้อมเพ็ชร
81 นำงสำว ภัทชนก ม่วงยืนนำน
82 นำง ภัทรภร  คชพันธ์
83 นำย มงคลสิชณ์ มณีสวัสด์ิ
84 นำงสำว โยธกำ บัวผัน
85 นำงสำว รติกำล บัวเขียว
86 นำย รวินท์รัตน์ วัฒนนิษฐสกุล
87 นำง รสสุคนธ์ ตรีเดช
88 นำงสำว รัชนก สำมบุญรอด
89 นำงสำว รัชรินทร์ หอมสมบัติ
90 นำงสำว รัตนำพร เกตุป่ำกะพ้ี



หนา้ที ่7 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

91 นำงสำว รุจิรำพร เน่ืองพลี
92 นำง เรวดี วิสำรทกุล
93 นำย ฤทธิชัย ศรชัย
94 นำย วรพงศ์ ทองก้อน
95 นำงสำว วรรณภำ สืบสิงห์
96 นำงสำว วรรณี  รำชภักดี
97 นำงสำว วรัญญำ มีแก้ว
98 นำง วรำนิษฐ์ วงศ์สุคติเวช
99 นำงสำว วอกิว พิมเสน
100 นำย วัชรินทร์ แดงมณี
101 นำงสำว วัลลิกำ เนตรวิศิษฐ
102 นำงสำว วัลลี งำนส ำเร็จผล
103 นำย วิทวัส ค ำศิริ
104 นำงสำว วิภำวรรณ ภูรีกุล
105 นำงสำว วิไลลักษณ์ เกตุพงษ์



หนา้ที ่8 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

106 นำง วีณำ แย้มกล่ิน
107 นำงสำว ศศิพรรณ ประเสริฐ
108 นำงสำว ศศิพัชร์ พุ่มค ำ
109 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ ชุมสำย
110 นำง ศิริวรรณ กู้เมือง
111 นำย ศุภชำติ รอดรักษำ
112 นำงสำว ศุภำภรณ์ ดุลยะลำ
113 นำง สมิตำ นวลกุล
114 นำงสำว สวรส กำญจนกุล
115 นำงสำว สำวิตรี รัตนสันเท๊ียะ
116 นำย สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี 
117 นำง สิริกำรย์ ผลกังวำนธนันต์
118 นำงสำว สุกัญญำ ทองก้อน
119 นำงสำว สุกัญญำ วงษ์เกษร
120 นำง สุกัญญำ อำชำนัยนันท์



หนา้ที ่9 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

121 นำงสำว สุนิสำ เงินจันทร์
122 นำงสำว สุพรรณิกำ สุขปรีดำ
123 นำงสำว สุพัตรำ วงษ์ไทย
124 นำง สุพำภรณ์ อักษรดี
125 นำงสำว สุภำพร โสดำ
126 นำงสำว สุรีย์ เลิศเจริญสวัสด์ิ
127 นำงสำว สุวภัทร  นนทะโคตร
128 นำง สุวัฒนำ อภิวงศ์สุวรรณ
129 นำงสำว สุวิไล อภิรักษ์รัตนพล
130 นำย หะริน วงศ์จรรโลงศิล
131 นำง อมรรัตน์ ทิพย์อักษร
132 นำงสำว อรนิศวร์ ชินภัทร์ศรีวรำ
133 นำง อรวรรณ สุวรรณรัตน์
134 นำงสำว อริญญำ ป้อมจันทร์
135 นำง อำทิตยำ เครืองำม



หนา้ที ่10 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

136 นำงสำว อำรีย์ โฉมทอง
137 นำย อุกฤษฏ์ เพียรด ำรงศักด์ิ

138 นำย กรชวัล ไชยหงษ์พำณิชกุล
139 นำงสำว จงดี ถำวรทนต์
140 นำย ชัยกฤต สักคุณำ
141 นำงสำว เตือนใจ ภักดีล้น
142 นำงสำว ทัศนีย์ ศรีสุทัศน์
143 นำงสำว นันทนำ โนนทิง
144 นำงสำว เบญจพร ฉิมบ้ำนไร่
145 นำงสำว ปนัฐดำ อุปพงษ์
146 นำงสำว พิชญำภำ รัตนะ
147 นำย เรือธง  วรวงษ์
148 นำงสำว วนิดำ พรหมดีรำช
149 นำงสำว วัชรำภรณ์ วรรณพงษ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2565



หนา้ที ่11 จาก 11

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ .ศ. 2564  ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD หลังจบกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ

             *** โปรดแจ้งล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

             *** ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกตร้ัง ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมฯ ให้ทำง e-mail และจะแจ้งผ่ำนกลุ่ม LINE อีกคร้ัง
                  ในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

                  หรือสำมำรถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องเกำะแก้ว 1 - 3 โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ห้องอำหำร Tapestry)

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรม

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำน โปรดเข้ำร่วมกลุ่ม LINE ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค. 65 - ภำยในวันท่ี 12 ธันวำคม 2565
เน่ืองจำกกรมฯ จะส่งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรอบรมให้ทำงกลุ่มไลน์ โดยสำมำรถเข้ำดูได้ท่ีโน๊ตกลุ่มได้อีกหน่ึงช่องทำง

Scan QR Code 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE

บ่มเพาะต้นกล้า 15 - 16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง

150 นำงสำว ศศิชำ เลำลีน้ ำ
151 นำงสำว ศศิธร สุพรรณนอก
152 นำง สุกัญญำ วรพิมพ์รัตน์
153 นำงสำว สุภัสสรำ เนียมชำวนำ
154 นำงสำว ไอรฎำ ร่ืนฤดี

แจ้งเพ่ือทรำบ

หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมได้ท่ี
กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ส่วนส่งเสริมพัฒนำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ
โทร. 0 2 547 5981 , 0 2 547 4414 , 080 203 6956 (ศันสนีย์)
Scan QR Code เข้ำร่วมกลุ่มไลน์ ช่ือว่ำ "บ่มเพำะต้นกล้ำ 15-16 ธ.ค. 65 จังหวัดระยอง"
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com

 - ช่ือหลักสูตร “ จับประเด็น TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน และมำตรฐำน
กำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ”

ให้ผู้เข้ำอบรมทำงอีเมล์ และกลุ่มไลน์ *** ภำยหลังจบกำรอบรม ***
 - เน่ืองจำกหลักสูตรดังกล่ำว อยู่ระหว่ำงรออนุมัติจำกสภำวิชำชีพฯ กรมฯ จะด ำเนินกำรแจ้งเลขรหัสหลักสูตร

 - ผู้ท ำบัญชี นับช่ัวโมง CPD : ด้ำนบัญชี 6 ช่ัวโมง , ด้ำนอ่ืนๆ 6 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง
 - ผู้สอบบัญชี นับช่ัวโมง CPD : ด้ำนบัญชี 5 ช่ัวโมง , ด้ำนจรรยำบรรณฯ 1 ช่ัวโมง และด้ำนอ่ืนๆ 6 ช่ัวโมง
รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง


