
ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการสมัมนาตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ
1 นาง กชพร กลิ่นมาลี
2 นางสาว กนกอร อ่อนบญุ
3 นาง กมลลักษณ์ ธนาพิพัฒน์กุล
4 นางสาว กรรณิกา รอดสอาด
5 นางสาว กฤตยา สิทธาทิพย์
6 นางสาว กฤตวรรณ ค าทอน
7 นางสาว กัญญว์รา สนองกัณฑ์
8 นางสาว กัณฑ์ณณัฐ บวัติก
9 นางสาว กัลยา เที่ยงทอง
10 นางสาว กานต์สิรี โสภา
11 นาย กิติพงษ์  โรจน์ศักดิ์ถาวร
12 นาง เกณิกา ศรีสังข์
13 นางสาว ขวัญจิรา ดุลนิมิตร
14 นางสาว ขวัญวิภา หอมระรื่น
15 นางสาว ไข่มุกด์ แจวสกุล
16 นาย คนอง อินทร์โชติ

(โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรบัเอกสารประกอบการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที ่ 19 - 20  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  จงัหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการสมัมนา
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17 นางสาว คนึงนิตย์ แย้มสวัสดิ์
18 นางสาว คัธรินทร์ สุขะเกศ
19 นางสาว คุณณัณญา จรูญภาพิมล
20 นางสาว งามจิตร ฤทธิ์ทยมัย
21 นางสาว จงรัก จิระวิทยาบญุ
22 นางสาว จันทร์จิรา รอดทับทิม
23 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
24 นางสาว จันทิรา จรัสวัชรากร
25 นางสาว จินดา พ่วงสุข
26 นางสาว ชฎาณัฐ ปญัจะธง
27 นางสาว ชนิดา แซ่สภา
28 นาย ชยพงศ์ อมรศรีสิน
29 นางสาว ชัชชญา วัฒนพันธ์
30 นาย ชัยนาท วิเวกานนท์
31 นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
32 นาย ชาญชัย ชูกลิ่น
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33 นาย ชาญวิทย์ รัตนะโสภณชัย
34 นางสาว ชาลิสา ศิริสวัสดิบตุร
35 นาย ชิน อรอมรรัตน์
36 นางสาว ชุติมา อวยผล
37 นางสาว ฐิตานันท์ ชารีดี
38 นางสาว ณปภชั  ดลภคันันทน์
39 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองสินธุ์
40 นางสาว ณัฐนันท์ เล็กภริมย์
41 นาย ณัฐวัฒน์ ธนาพิพัฒน์กุล
42 นาย ณัฐวุฒิ สุขจินดาเสถียร
43 นางสาว ณิษา โรจนเมธาวุฒิ
44 นางสาว ดวงจันทร์ อัตเนย์
45 นางสาว ดวงธิดา พิลาล้ า
46 นางสาว ดวงพร ชัยจิรฉายากุล
47 นาง ดาราวดี ประภามณฑล
48 นาย ทศพร  ม่วงพิกุลทอง
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49 นางสาว ทัชชกร  กุลฐิติโสภณ
50 นางสาว ทัณฑิกา ปานสุวรรณ
51 นางสาว ทัศนีย์ ปวนน้อย
52 นางสาว ธัญวรรณ สมพันธ์
53 นางสาว ธันย์ธวิมนท์ เณรจาที
54 นางสาว ธิบดี เอียดเหตุ
55 นาย ธีรเดช ศักดิ์แสงไกล
56 นางสาว นฐมน แซ่ตั้ง
57 นางสาว นพวรรณ จิตรกล้า
58 นางสาว นราวดี พิมพิสาร
59 นาย นรินทร์ ชาญโลหะการกิจ
60 นางสาว นรีรัตน์ เกตุพัฒนกุล
61 นางสาว นฤมล หงษ์ยันตรชัย
62 นาย นววิช ฉัตรวชิระกุล
63 นาง นันทา ขยัน
65 นางสาว นิตยา สีสดเขียว
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66 นางสาว นุชจนาถ ทิพย์กองลาศ
67 นางสาว เนตรนภา ไกรวงศ์
68 นาง บงกชรัตน์ สุขสุหรัด
69 นาย บญุเลิศ ทวีกิตติกุล
70 นาย เบญจมินทร์ เชาวน์วิทยางกูร
71 นางสาว เบญจวรรณ์ สินคุณากร
72 นางสาว เบญญา อินทร์อ๋อง
73 นางสาว ปณิดา อุดมธนะทรัพย์
74 นาง ปทุมรัตน์ บญุนาค
75 นาย ประกิจ เหล่าพิริยวงศ์
64 นาวาเอก ประจักษ์ วังกานนท์
76 นาง ประไพ กุลชา
77 นาย ประวิทย์ วิภศิูริคุปต์
78 นาย ประสิทธิ์              มิ่งอารีวาณิช
79 นาย ประเสริฐ บญศรี
80 นางสาว ปริศนา ทอนช่วย
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81 นางสาว ปรียนันท์ อุดมวิทยาทีทัช
82 นาย ปอ้มเพชร พงศ์ไพฑูรย์
83 นาง ปทัมาภรณ์ พุ่มศรีธร
84 นาง ปยิะนุช เฮิลเก
85 นาง ปณุิกา ไหมศรี
86 นางสาว ปณุิกา เรืองเสาวกุล
87 นางสาว พรพรรณ อินสุข
88 นาง พรรณี ตันติวัฒนานันท์
89 นางสาว พัชราภา เทพสมาน
90 นางสาว พิชญพิ์ชามญธุ์ นวลใหม่
91 นาย พิษณุพร ผาติบณัฑิต
92 นาย พิสิษฐ์พงษ์ สุริยะไพบลูย์วัฒนา
93 นาย พุฒ พูขุนทด
94 นางสาว ไพบลูย์ พุกเจริญ
95 นางสาว ภทัราทิพย์ แสนทวีสุข
96 นางสาว ภทัิรา อวธานนท์



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการสมัมนาตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

(โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรบัเอกสารประกอบการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที ่ 19 - 20  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  จงัหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการสมัมนา

97 นางสาว เมทิกา กิจเกียรติ์
98 นาย ยศนันท์ วศิโนภาส
99 นางสาว ยุพา วรพงศ์กิติพันธ์
100 นางสาว ยุวดี ศรีทวีสินทรัพย์
101 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคเจริญ
102 นาย ราชิต ไชยรัตน์
103 นางสาว รุ่งนภา เม็ดเทียน
104 นางสาว รุจึพัชร์ คล้ายสุบรรณ
105 นางสาว ลักขณา อุปาละ
106 นางสาว ลัดดา หาญพิชิตชัย
107 นางสาว ลาวัณย์ นิเลาะ
108 นางสาว วณัฐดาฐ์ บอ่ทองสุวรรณ
109 นางสาว วณิชยา รัตนโชติกานนท์
110 นาง วราภรณ์ กุ้ยเส้ง
111 นางสาว วริศรา สโรชวิกสิต
112 นางสาว วรุณทิพย์ รัตนโชติกานนท์



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการสมัมนาตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

(โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรบัเอกสารประกอบการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที ่ 19 - 20  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  จงัหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการสมัมนา

113 นางสาว วลัยพร เรียงหมู่
114 นาย วสันต์ จ าเริญจิตร
115 นาง วัชรี วัชรัสีมานันท์
116 นาง วันทนา วศิโนภาส
117 นางสาว วารุณี ขอสุข
118 นางสาว วาสนา หวังสะเล็บ
119 นาย วิทูรย์ เคลือบมงคล
120 นางสาว วิภา บนิมา
121 นาง วิมลลักษณ์ พรรณรัตนพงศ์
122 นางสาว วิยดา นิลจันทร์
123 นางสาว วิรัลฐิตา วราทิตย์พิกุล
124 นางสาว วิไล พ่วงทรัพย์
125 นาง ศมรัศมิ์ วรพิมพ์รัตน์
126 นาง ศรีวรรณ ดอนเลย
127 นาย ศรุต อัครกฤติยากร
128 นาง ศศพร โคตรวีระ



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการสมัมนาตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

(โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรบัเอกสารประกอบการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที ่ 19 - 20  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  จงัหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการสมัมนา

129 นางสาว ศิวาพร สันหพาณิชย์
130 นางสาว สมใจ แซ่ตั้ง
131 นาย สมศักดิ์ นามศรีสุขสกุล
132 นาง สาธิตา ปราโมทย์
133 นางสาว สายสุนีย์ พุทธพินิจ
134 นางสาว สิรพิชญ์ วุฒิภาสเชาวพัฒน์
135 นางสาว สุกัญญา อริยกิจสกุล
136 นางสาว สุกัลยา โพธิรักษ์
137 นาย สุชาติ Kanitwaranunt
138 นาย สุชาติ สิทธาทิพย์
139 นางสาว สุดาพร แสงฤทธิ์
140 นางสาว สุนีย์ กันทจักร
141 นางสาว สุพรรณษา แสงชาติ
142 นางสาว สุพาวรรณ์ อมรรัตนเกียรติ
143 นางสาว สุภทัรา วงษ์วันทนีย์
144 นางสาว สุภาวดี ประทีปฉาย



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการสมัมนาตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

(โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรบัเอกสารประกอบการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที ่ 19 - 20  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  จงัหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการสมัมนา

145 นางสาว สุรัชดา ชูพงศ์พันธุ์
146 นาย สุวัฒน์ เลิศมหากูล
147 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
148 นางสาว เสาวณีย์ กรรณติมากร
149 นางสาว เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
150 นางสาว แสงดาว เอวะบตุร
151 นาง หน่อย ทรัพย์รุ่งเรือง
152 นาย อนุ ทองเกษม
153 นางสาว อภชิญา ทรัพย์รุ่งเรือง
154 นาง อมรรัตน์ เต่าทอง
155 นางสาว อรชุดา ปรีชานาวารัฐ
156 นางสาว อรนงค์ ธาตุไพบลูย์
157 นางสาว อรพิณ กันทจักร
158 นางสาว อรอลินทร์ พงษ์สุขเวชกุล
159 นางสาว อรุณี วงศ์พันธุ์ทอง
160 นาง อรุโณทัย พงศ์ไพฑูรย์



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการสมัมนาตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

(โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรบัเอกสารประกอบการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน)

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที ่ 19 - 20  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  จงัหวัดนนทบุรี

                2.  กรมฯขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการสมัมนา

161 นาง อวยพร ม่วงพิกุลทอง
162 นางสาว อัจฉราทิพย์ จิรวัฒน์รังสรรค์
163 นางสาว อาภณัตรี สร้อยอากาศ
164 นาง อาภาพัชร์ สบายตัว
165 นางสาว อารีลักษณ์ ศรีทราย
166 นาย อ านาจ ฤาไชยคาม
167 นางสาว อ าไพศรี ฤทธิ์ทยมัย
168 นางสาว อุไรวรรณ ดอกค า
169 นางสาว อุษณี ภเูตศวร
170 นาย เอกวิทย์ อุเซ็ง

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กองก ากับบญัชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนส่งเสริมพัฒนาส านักงานบญัชีคุณภาพ
โทร. 0 2547 5981
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com


