
ล ำดบั

1 นำงสำว กญัญำพชัร พฒันสิงห์

2 นำงสำว กิรณำ อินทนนท์

3 นำงสำว เขมมิสรำภรณ์ จ ำปำเทศ

4 นำงสำว งำมทิพย์ หำสูง

5 นำงสำว จำมจุรี บวรรมัย์

6 นำงสำว จิตนภำ หนูทะแค

7 นำง จิระภำ ลวัรเ์รส

8 นำงสำว จุฑำมำศ ค ำบุดดี

9 นำงสำว เจนจิรำ แผ่นผำ

10 นำงสำว ชญำดำ เรืองปรชัญำกลุ

11 นำงสำว ชณุตพร นนัโท

12 นำย ชนินท์ บรเพ็ชร

13 นำงสำว ชมนำด รตันพรมรินทร์

                 2. ผูท้ ำบญัชีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขำ้รบักำรสมัมนำต่อเนือ่งทั้ง 2 วนั มิฉะนั้น

                     จะไม่สำมำรถนบัชัว่โมง CPDได ้

(โปรดจ ำล ำดบัที่/พรอ้มแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน เพือ่รบัเอกสำรประกอบกำรสมัมนำ ณ จุดลงทะเบียน)

ช่ือ - นำมสกลุ

ประกำศรำยช่ือ

โครงกำรสมัมนำหลกัสูตร "บ่มเพำะตน้กลำ้ส ำนกังำนบญัชีคุณภำพ" จังหวดับุรีรมัย์

ระหว่ำงวนัที่ 10 - 11 พฤศจิกำยน 2561

ณ  โรงแรม อมำรี บุรีรมัย ์ยูไนเต็ด จังหวดับุรีรมัย์

ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำณำไม่ใหเ้ขำ้รบักำรสมัมนำครั้งต่อไป

                     ส ำหรบัผูมี้รำยช่ือแต่ไม่เขำ้ร่วมสมัมนำ
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14 นำงสำว ชริตำ นิพรรมัย์

15 นำง ชลธำ ทำวะรตัน์

16 นำย ชชักรณ์ ศรณัยเ์วชกลุ

17 นำย ชุมนุม ยงสืบชำติ

18 นำงสำว ฐิติมำ เกลำพิมำย

19 นำง ฐิติรตัน์ พชัรวรพงศ์

20 นำงสำว ณฐัฐำชวลั พงษป์ระเสริฐ

21 นำงสำว ณฐัธยำน์ อิทธิพทัธเ์ดชำธร

22 นำย ณฐัพำกย์ พชัรวรพงศ์

23 นำง ดวงนภำ มีศรี

24 นำงสำว ทิพำวรรณ ขำวปำน

25 นำง ทิภำภรณ์ จันบุดดี

26 นำงสำว ธนญำ กิตติประชำกลุ

27 นำงสำว ธนณัยำ ดีเลิศ

28 นำงสำว ธรรมทินนำ มโหธร

29 นำงสำว ธรรมรกัษ์ พฤกษำกิจเจริญ

30 นำงสำว ธญัญำลกัษณ์ เนียมอ่อน

31 นำงสำว ธิรดำ เชียงโกมลคีต

32 นำง นปภำ ลิไธสง

33 นำงสำว นภำพร ฝูงดี
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34 นำงสำว นรำสิริ ยงใย

35 นำงสำว นฤมล ชยัชนะ

36 นำง นวลจันทร์ ระวิโรจน์

37 นำย นนัทวฒัน์ จิตจ ำนงค์

38 นำงสำว นำรีรตัน์ อ่ำนไทยสง

39 นำงสำว นุชนำถ ภูสีเงิน

40 นำง บุณณดำ มีศรีรดำ

41 นำง ปทิดำ นนทลื์อชำ

42 นำงสำว ประกำย ศรีแกว้

43 นำงสำว ประจักร์ พรหมทำ

44 นำย ประเสริฐ บุญศรี

45 นำงสำว ปรำณี ฉวีรมัย์

46 นำงสำว ปัทมำ ดีเลิศ

47 นำง ปำรดำ จำรตัน์

48 นำงสำว ปิยนุช ปรำกฎดี

49 นำงสำว พรจิต สุขดี

50 นำงสำว พชัรพร นำคสมัฤทธ์ิ

51 นำง พินทุสร อินทะ

52 นำงสำว เพ็ญพิมล ใสงำม

53 นำงสำว เฟ่ืองฤทยั เยย้รมัย์
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54 นำงสำว ภิรญำ ปิยะวงศ์

55 นำงสำว ภิรญำ ศกัด์ิประโคน

56 นำงสำว มนสวรรณ ศรณัยเ์วชกลุ

57 นำงสำว รุ่งฤทยั ทบัภูตำ

58 นำงสำว เรวดี พลรกัษำ

59 นำง ละเอียด  อะวิสุ พฒันสิงห์

60 นำงสำว ลคัคณำ Thaonok

61 นำงสำว วรำงคณำ สิริพนัธส์วสัด์ิ

62 นำงสำว วชัรี สงัวทัยำย

63 นำง วนัเพ็ญ พรไตร

64 นำงสำว วำรุณี อินธนู

65 นำงสำว วิชุตำ วฒัจนรตัน์

66 นำงสำว วิภำพร ชำ้งหวัหนำ้

67 นำงสำว วิมลวณัย์ เนตรศกัด์ิ

68 นำงสำว ศกัด์ิกณุำ อำจกมล

69 นำงสำว ศิริพร เจิมจะบก

70 นำง ศิริรตัน ์ รุจำคม

71 นำงสำว ศุภมำส ปิยอิสระกลุ

72 นำงสำว สมใจ ทองเปล่ง

73 นำงสำว สุกญัญำ หลกัทอง
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74 นำงสำว สุนทรี แยม้ชูติ

75 นำงสำว สุนำรี สุมหิรญั

76 นำงสำว สุนิสำ จ ำปำทอง

77 นำงสำว สุนีย ์ แซ่อ๊ึง

78 นำงสำว สุภำ จุลรมัย์

79 นำงสำว สุวิไล อภิรกัษร์ตันพล

80 นำงสำว อณศัยำ ปะลุวนัรมัย์

81 นำงสำว อภิญญำ ศิริสุรกัษ์

82 นำงสำว อรพิน อินส ำรำญ

83 นำง อรวรรณ ปักป่ิน

84 นำงสำว อจัฉรำ ชนำกลำง

85 นำงสำว อำทิตยำ หำมำ

86 นำงสำว อำภรณ์ สุพรรณพงค์

87 นำง อุไร เจียสำรมัย์

88 นำงสำว อุไรรตัน์ ปอสูงเนิน


