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ล าดบั

1 นาย กฤชณรงค ์แกว้บุญมา รตันสกลุเศรษฐ์

2 นางสาว กญัยาณี ทองใบ

3 นาง กลัยา แกว้จันทร์

4 นาง กลัยา นนัตา

5 นางสาว กาญจนา หมืน่ยอง

6 นาง ขวญัจิต หมืน่กนัฑ์

7 นาง ขวญัชนก สิงหเ์ช้ือ

8 นางสาว คริษฐา เลาหะวีร์

9 นางสาว จตุพร สิริอรุณรุ่งโรจน์

10 นาย จันทรเ์กษม ผนัผาย

11 นาง จันทรทิ์พย์ อินสมเช้ือ

12 นางสาว จิระประไพ ฉตัรมณีกาญจนา

13 นางสาว จีตพร ต๊ิบใจ

14 นางสาว เจนจิรา ช่ืนสม

15 นาง เจริญศรี ผาบสุวรรณ์

ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

16 นางสาว ชนากานต์ กาจีนะ

17 นางสาว ชนิฐดา พิณตะคุ

18 นาง ชไมพร รตันเจริญชยั

19 นางสาว ชิดชนก สิทธิขนัแกว้

20 นางสาว ญาณิชศา มีกิน

21 นาง ญาณิชศา นามเจริญ

22 นาง ฐิตานนัท์ กนัทะรา

23 นางสาว ฐิติภากาญจน์ ถุงแกว้

24 นาง ณฐมนต์ เจ่ียงเพ็ชร์

25 นางสาว ณภทัรว์รญัญ์ ไชยสุราช

26 นางสาว ณฐักานต์ ไชยวงค์

27 นาย ณฐักิตต์ิ เซงกา๋

28 นาง ณฐัชนก พวัตระกูล

29 นางสาว ณิชชารีย์ วงคด์วงใส

30 นางสาว ณิชานนัทน์ บวร
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

31 นาย ทตัเทพ รชัตธ์นวุฒิ

32 นาง ทศันีย ์ จินดายก

33 นางสาว ทิพยว์รรณ นนัตา

34 นางสาว ทิภาพรรณ สุวรรณทา

35 นาย ธนบรรณ สนองญาติ

36 นางสาว ธนภร ริยะเทน

37 นางสาว ธนวรรณ ธนศกัด์ิเสรี

38 นาง ธญัทิพย์ บ ารุงศรี

39 นาง ธนัยพร วรรณชยั

40 นางสาว ธิดาทิพย์ ป้านภูมิ

41 นางสาว ธิดาพร ชยัเนตร

42 นางสาว นิภา สีลากลุ

43 นางสาว นิภา มีเครือรอด

44 นาย นิสภโรจณ์ ศรีนิชานนัท์

45 นางสาว นุชนาฎ กนัธิยะ
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

46 นาง นุชนาถ ยอดวุฒิ

47 นางสาว เนตรนภา ปัญญาหลวง

48 นาย บุญอรุณ วิรตัน์

49 นางสาว ปริษา ภูษิมงคลกลุ

50 นาง ปัทมนนัท์ ปัญญา

51 นางสาว ปัทมาวดี ชยัศรีสุข

52 นางสาว ปิยวรรณ โพธ์ิวฒันะชยั

53 นาย พงศกร ไพเชฐศกัด์ิ

54 นางสาว พจนา มงคล

55 นาง พชัรี บุษบก

56 นาง พชัรี ตะ๊มา

57 นางสาว พฒันา นยัต๊ิบ

58 นาง พิกลุ ศรีวิชยั

59 นางสาว พิชามญ สุรินทร์

60 นางสาว พิชามญช์ นิลบุญเรือง
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

61 นางสาว พิมพศ์รุตา สรเกียรติ

62 นางสาว เพ็ญพกัตร์ วิเศษคุณ

63 นาง เพ็ญพิชชา ศิริวิวฒันากลุ

64 นางสาว แพรวพรรณ จันทรศิ์ริ

65 นางสาว ภคัจิรา นนัตะ๊รตัน์

66 นางสาว ภาวินี ธุวะค า

67 นางสาว ภิสรา หอมนวล

68 นาย ภูวรตั สรวชัรเ์ดชา

69 นาย มณเฑียร สิริอรุณรุ่งโรจน์

70 นางสาว มณหทยั หาญกลา้

71 นาย ยุทธนา เรือนค า

72 นางสาว รติรส รองเดช

73 นางสาว ระวิพนัธ์ อินตะ๊ปัญญา

74 นางสาว รชัญา ยามี

75 นางสาว รุ่งรุจี สุกสกั
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

76 นาง ล าดวน สุทธะสม

77 นาย วรวุฒิ วงศเ์ชาวลิต

78 นางสาว วนัทนีย ์ เสาหิน

79 นางสาว วนัวิสาข์ ทาแกง

80 นางสาว วิจิตรา วงคดี์

81 นาย วิชิต พิรญัเจริญ

82 นางสาว วิภาวรรณ สุทธศิลป์

83 นางสาว วิริยา ลวดขาว

84 นาง วีรดา พวงล าใย

85 นางสาว ศรีวิลาส จันทราพูน

86 นาง ศศินนัท์ ชชัวรตัน์

87 นางสาว ศิริญญา รตันากร

88 นาย สถาพร ตารินทร์

89 นางสาว สนธยา มาลยั

90 นาง สมศรี อภิไชย
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

91 นางสาว สิขรินทร์ แสงจันทร์

92 นางสาว สุนนัทา แสงส่งเจริญ

93 นางสาว สุนนัทินี พิปัน

94 นางสาว สุนิสา จินะโกฏิ

95 นางสาว สุพรรษา ผาวงคดี์

96 นางสาว สุพตัรา กลมกล่อม

97 นาง สุภาพร หมืน่กนัฑ์

98 นาง สุมาลีน์ ไชยซาววงศ์

99 นางสาว เสริมศิริ ศิริจางค์

100 นางสาว โสภา พุทธิมา

101 นางสาว โสภา เภสชัพิพฒันก์ลุ

102 นางสาว อธิติญา ภาษี

103 นางสาว อรณิช ขนัอา้ย

104 นางสาว อรรวินท์ ฉตัรมณีกาญจนา

105 นางสาว อจัฉรา ป่ินหย่า
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ

ประกาศรายช่ือ

                     ส าหรบัผูมี้รายช่ือแต่ไม่เขา้ร่วมสมัมนา

                 2. ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้รบัการสมัมนาต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สามารถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ าล าดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพือ่รบัเอกสารประกอบการสมัมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอรเ์ฮาส ์รีสอรท์ จังหวดัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม 2560

โครงการสมัมนาหลกัสูตร "บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ" จังหวดัเชียงราย

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจาณาไม่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาครั้งต่อไป

106 นางสาว อชัลี วิโรจนนุ์กูลกิตติ

107 นาย อตัฐ์ วนรตัน์

108 นาง อ าไพ ชินะกลุ

109 นางสาว อุรารชัต์ เต็งตระการ


