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เง่ือนไขในการอบรม 
1. ผู้เข้าอบรมจะต้องน าบัตรประชาชนตัวจริงของตนเองมาแสดงเท่าน้ัน เจ้าหน้าท่ีจะไม่ตรวจสอบจากส าเนาบัตร หรือภาพถ่าย
2. ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่านเว็บไชต์ www.dbd.go.th เท่าน้ัน 
3. ผู้ท่ีมีรายช่ือเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอ่ืนเข้าอบรมแทนได้
4. เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้เข้าอบรมท่ียืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนการอบรม 3 วันท าการ
   (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)       
5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง ภายในวันท่ีอบรมเท่าน้ัน โดยรับหลังจากเสร็จส้ินการอบรม
6. การนับช่ัวโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ท่ีสมัครอบรมผ่านระบบและได้รับหนังสือรับรองเท่าน้ัน

รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานท่ีเก่ียวข้อง"

วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2566    
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองก ากับบัญชีธุรกิจ

โทร. 0 2547 4408
อีเมล dbd3814@gmail.com

ขอให้ผู้มีรายชื่อ ด าเนินการการยืนยันการเข้าอบรม
โดยสามารถยืนยันได้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

หรือ https://forms.gle/hMeBayrRn93hfn9i7

สแกน QR Code
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 นางสาว กนกวรรณ มุลลุน

2 นาง กนกวรรณ แสนสุรินทร์

3 นางสาว กมลทิพย์ เทพวัลย์

4 นางสาว กรรณิการ์ วันดาว

5 นาย กฤตย์ สุดดี

6 นางสาว กัญญา โพธ์ิพันธ์ุ

7 นางสาว กัลยา เทพวงษ์

8 นางสาว กัลยารัตน์ อมรวงศ์

9 นางสาว กาญจนา ผลาผล

10 นางสาว เขมจิรา วีรฤทธิชัย

11 นางสาว เขมณีรัศ มูลทิพย์

12 นางสาว จริญญา อยู่พรประเสริฐ

13 นางสาว จารุวรรณ บุญพรมมา

14 นางสาว จิรภา บรรดาศักด์ิ

15 นางสาว จิรสุตา พลเมืองดี

16 นางสาว เจนจิรา     มีม่ัน

17 นาง ใจเดียว ช่วยศิริ

18 นาง ชณิสรณ์ นุศาสตร์สังข์

19 นางสาว ชนิณัฐ อ่ิมเอิบสิน

20 นางสาว ชลธิฌา ดวงมาลัย

21 นางสาว ชัชพร วัฒนสมวงศ์

22 นาย ชัชวาล สานา

23 นาย ชาคริต พารา

24 นางสาว ฐิติมา ภูผาศรี

25 นางสาว ณัฐพร พันธ์ุงาม

กองก ากับบัญชีธุรกิจได้จัดโต๊ะลงทะเบียนตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
กรุณาตรวจสอบล าดับรายช่ือ พร้อมน าไปแจ้ง ณ โต๊ะลงทะเบียนท่ีก าหนด

ล าดับท่ี 1 - 75 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 1      ล าดับท่ี 76 - 150 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 2
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

กองก ากับบัญชีธุรกิจได้จัดโต๊ะลงทะเบียนตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
กรุณาตรวจสอบล าดับรายช่ือ พร้อมน าไปแจ้ง ณ โต๊ะลงทะเบียนท่ีก าหนด

ล าดับท่ี 1 - 75 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 1      ล าดับท่ี 76 - 150 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 2

26 นาย ณัฐพัชร์ พหลโยธิน

27 นาง ดวงกมล วงษ์สมบูรณ์

28 นางสาว ดารุณี มงคล

29 นาง ดุษณี จิรัฐพิกาลพงศ์

30 นาย เดชา โพธ์ิรักษ์

31 นางสาว เดือนเพ็ญ โพธ์ิศรี

32 นาย ถิรวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์

33 นาย ทรรศนะ สาระสินธ์ุ

34 นางสาว ทัศนีย์ ศรีสุทัศน์

35 นางสาว ทัศนียา ศรีนวลนุ่ม

36 นาย ธนกฤต นาชัยโชติ

37 นางสาว ธนพร ศิริวิโรจน์

38 นาง ธนันยภรณ์ วงษ์รัชชานนท์

39 นางสาว ธัญสินี ศรีแก้วกุล

40 นาย ธานี ว  ัฒนเสถียร

41 นางสาว นันทิยา ศุภกา

42 นางสาว นาถนภา นิลนิยม

43 นาง นิตยา สีหมนตรี 

44 นางสาว เนาวรัตน์ ธรรมเสนา

45 นางสาว บัวริม ปึกสันเทียะ

46 นาย บูรพงศ์ วรรักษ์ธารา

47 นางสาว เบญจวรรณ เตาะอ้น

48 นาย ปภาวิน เดชาวิริยะกุล

49 นาย ประชา ประกิจวินิจพันธ์

50 นางสาว ประทุมทิพย์ ทิพย์สูงเนิน
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

กองก ากับบัญชีธุรกิจได้จัดโต๊ะลงทะเบียนตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
กรุณาตรวจสอบล าดับรายช่ือ พร้อมน าไปแจ้ง ณ โต๊ะลงทะเบียนท่ีก าหนด

ล าดับท่ี 1 - 75 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 1      ล าดับท่ี 76 - 150 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 2

51 นาย ประเสริฐ บุญศรี

52 นาย ปริญญา จูมแพง

53 นาย ปริญญา พงษ์สุวรรณ์

54 นาง ปวริสรา วุฒิปรีดี

55 นางสาว ปัทมา หลวงพรหม

56 นางสาว ปัทมา เกรัมย์

57 นางสาว ปานปรียา โลกานินทร์

58 นางสาว ปาริฉัตร สาทิพจันทร์

59 นางสาว ผจงจิตต์  บรรจง

60 นาย พงษ์ศรัณย์ สิริบุญวัฒนา

61 นาย พณัฏตสัก หาญอาษา

62 นางสาว พนิดา ศิริอามาตย์

63 นางสาว พรชนก เฉลิมพงษ์

64 นางสาว พรธิดา แยงค า

65 นาง พรเพ็ญ องอาจวาจา

66 นาง พวงผกา สุวรรณเรือง

67 นางสาว พัทธนันท์ เหล่าจ าปา

68 นาง พิกุล นิลจันทร์

69 นาง พิชญ์ชญาศา กีรติผาโรจน์

70 นางสาว พิชญา  แสงเธียร

71 นางสาว พิมพ์วรัตน์ พรพงศ์รุ่งเรือง

72 นางสาว พิไลพร ฟอพิมาย

73 นางสาว แพรวพรรณ จ าปาม้ัน

74 นาย ภัทรเวช หอระเวก

75 นาย มงคล บุญอุ้ม
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

กองก ากับบัญชีธุรกิจได้จัดโต๊ะลงทะเบียนตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
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ล าดับท่ี 1 - 75 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 1      ล าดับท่ี 76 - 150 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 2

76 นาง มันทนา จ าปาบรรพ์

77 นางสาว ยุภาวดี สมโยค

78 นางสาว รจนา  ว่ิงเดช

79 นาง รัชนีพร ปัญโญวัฒน์

80 นางสาว รัตน์ดาวัลย์ ยืนยง

81 นางสาว รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล

82 นาง รัตนา  รัตนา

83 นางสาว รัตนาพระ เกตุป่ากะพ้ี

84 นางสาว รุ่งรัศมี ดีปราศัย

85 นางสาว รุ่งฤดี ราชวงค์

86 นาง รุจาพร พาอ้ม

87 นางสาว เรียมฤทัย โพธ์ิหล้า

88 นางสาว ลดาภัสส์  พลเสนา

89 นางสาว ลัดดาวัลย์ นิรมลเดชา

90 นางสาว วชิรญาณ์ สมหนองอ้อ

91 นาง วชิราภรณ์ ชวัลรัตน์ณัทชาติ

92 นางสาว วนัชพร จามิต

93 นาง วรรณวนัช ดีสมโชค

94 นางสาว วราภรณ์ อุ่นเวียง

95 นางสาว วราลักษณ์ สิงห์ดา

96 นางสาว วริศรา วรบุตร

97 นาย วันเอก ณ ถลาง

98 นางสาว วาสิตา ดอนอาจทัน

99 นางสาว วิชญฌาณ์ ปกรณ์วราพัชร์

100 นางสาว วิชุดา แข็งขัน
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

กองก ากับบัญชีธุรกิจได้จัดโต๊ะลงทะเบียนตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
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ล าดับท่ี 1 - 75 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 1      ล าดับท่ี 76 - 150 โต๊ะลงทะเบียนท่ี 2

101 นาง วิภาพร วีรฤทธิชัย

102 นางสาว วิริยา สุขีอัตตะ

103 นางสาว วิไลวรรณ อุปฮาต

104 นาง ศิรดา เอกไพฑูรย์

105 นางสาว ศิรินภา ลีทองดี

106 นางสาว ศิริพร พิมพ์บึง

107 นางสาว ศิริพักตร์ วิชัย

108 นางสาว ศิริลักษณ์ ราชธา

109 นางสาว ศิริวรรณ จงมีเดช

110 นางสาว ศุภลักษณ์ นามปัญญา

111 นางสาว ศุภลักษณ์ เมืองซอง

112 นางสาว ศุภวรรณ ชูมณี

113 นาย ศุภเสกข์ ลีลางกูร

114 นาง สมคิด ถามุลแสน

115 นางสาว สโรชา ข่วงสิมมา

116 นาย สฤษด์ิ สีหมนตรี

117 นาย สังคม อุ่นธง

118 นางสาว สิริยา ปาณปุณณัง

119 นาย สิริวัฒก์ ธีรปัญญาวัฒน์

120 นางสาว สุกฤตยา สัตยามงคลกุล

121 นางสาว สุกัลยา นาบุต

122 นาง สุจิรา พลศักด์ิ

123 นางสาว สุชาดา ศิริจีระชัย

124 นางสาว สุดารัตน์ ตาลผาด

125 นาง สุนิษา ศรีบุตร
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

กองก ากับบัญชีธุรกิจได้จัดโต๊ะลงทะเบียนตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
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126 นางสาว สุพรรณิการ์ อาจโยธา

127 นางสาว สุพัตรา ถินทับสาร

128 นางสาว สุพัตรา ล้ิมศิริพรวัฒนา

129 นาง สุภาพร รุ่งร าพรรณ

130 นาง สุภาภรณ์ สิงห์วิมลรัตน์

131 นางสาว สุภาวดี สมบัติ

132 นางสาว สุมาลี นนทสันต์

133 นาย สุรศักด์ิ เจตจิรประภา

134 นางสาว สุวิภา แสงสว่าง 

135 นางสาว แสงเดือน ไชยสงค์

136 นางสาว อนุศรา ใสสว่าง

137 นาย อมรศักด์ิ วงษ์วิลาศ

138 นาง อรณิชชา ลิมปนาคม

139 นางสาว อรณี พิมพ์ที

140 นางสาว อรวรรณ วรกุล

141 นางสาว อรอนงค์ บุญโต

142 นางสาว อลิสษร โพธิกุดสัย

143 นาง อัจฉรา  ไสวดี

144 นาง อัญชลี กุฎจอมศรี

145 นางสาว อัญมณี ชาดา

146 นางสาว อัมพร พลทะจักร์

147 นาง อาทิตยา เครืองาม

148 นางสาว อาริยา เทพเฉลิม

149 นางสาว อุฬารัตน์ สุวรรณสินธ์ุ

150 นาง เอ้ืองนภา ดอนอาจทัน


