
1 นางสาว กรภัทร์ วรรณสุศรี
2 นางสาว กรัณย์ญกรณ์ วัฒนวาณิชกร
3 นาง กล่ินสุคนธ์ สมศรี
4 นางสาว กัญจน์ชญา สังสิตสุวรรณ
5 นาย กิตติพันธ์ เหมชาติลือชัย
6 นาง กุลรัศม์ิ ค าออน
7 นางสาว กุสุมา อภิวรรธกกุล
8 ว่าท่ีพันตรี เกรียงไกร   กาญจนคูหา
9 นางสาว เกศนีย์ กันยะ
10 นางสาว ขวัญจิตร ดวงอุดสาห์
11 นางสาว ขวัญฤดี ค าโพธ์ิ
12 นางสาว คัทรียา ทองขาว
13 นาย จรัญญา ดิสสะมาน
14 นางสาว จรัสศรี นุชประเสริฐ
15 นางสาว จริต เขาพาใน
16 นางสาว จันทร์ปภัทร บัวเทพ
17 นาง จ านงค์ เทพฟองค า
18 นางสาว จินดา อินทะจักษ์
19 นางสาว จินตนา ตุ๋นสัก
20 นางสาว จิราพรรณ พูลศรีเอ่ียม

ตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วม
การอบรมตามวันเวลาดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป
                 2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ารับการอบรม
ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับช่ัวโมง CPD ได้

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันท่ี  2 -  3  ธันวาคม  2562
ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE 
ข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล (จ.เชียงใหม่)

หมายเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล

( โปรดจ าล าดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ท้ังน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมสามารถสแกน QR CODE ได้ ตามเอกสารแนบ )
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21 นาง จุฑามาศ ศรีทับทิม
22 นาง จุรีย์ สุขเปรม
23 นาง จุฬารัตน์  ขาวดี
24 นางสาว ชฎาณัฐ ปัญจะธง
25 นาง ชฎารัตน์ ปัญญาเรือน
26 นาง ชนัญญ์ชิดา  วันตัน
27 นาย ชัยพร สืบสงัด
28 นาง ฐิติรัตน์ ภูมิประภาพงศ์
29 นางสาว ณารินธ์  เป็งทา
30 นางสาว ณิชชนิกานต์ มงคลเสริมสกุล
31 นางสาว ณีรนุช ดวงศรี
32 นางสาว ดวงกมล สุนทร
33 นางสาว ดวงโสภา ศรีบุหงา
34 นางสาว ดารณี รักตะบุตร
35 นาง ดาวคนอง ต้องจิตต์
36 นางสาว ตีรณา ทองอุดร
37 นางสาว เตือนจิต ค าน้อย
38 นางสาว ถนิมพร บุญธรรม
39 นาย ทวีศักด์ิ ปฏิพัทธ์สกุล
40 นาย ทศพร ไชยประคอง
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41 นาย เทวินทร์ การะบุญ
42 นางสาว ธนัชพร อุตมา
43 นางสาว ธนัชภัค กันกา
44 นาย ธนาพันธ์ เศรษฐณัฐฌากร
45 นาง ธัญวลัย เกษตระทัต
46 นางสาว ธันวาฤทธ์ิ แก้วเงิน
47 นาย ธีรเมธ อุ่นเป็ง
48 นาง นภาพร เปาไชย
49 นางสาว นริศรา พวงไสว
50 นางสาว นฤมล พรหมจักร์
51 นางสาว นวพรรษ ปันลัง
52 นางสาว นันทวรรณ อัคคะรัตน์
53 นางสาว นันทิดา เครือวิยะ
54 นางสาว น้ าฝน บุญสูง
55 นาย นิติวิทย์ ต๊ะเส้ียว
56 นาง นิรมล กะณะศิริ
57 นางสาว นิลอุบล สิงห์แก้ว
58 นาย นิวัฒน์ สารวานิชพิทักษ์
59 นางสาว เนตรชนก วรธงชัย
60 นางสาว เนตรชนก ช่ืนใจดี
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61 นาย บุญทวี เจรืญพาณิชย์
62 นางสาว เบญจมาศ อุปนันท์
63 นางสาว ปฐมพร ณ ล าพูน
64 นาย ปรเมศวร์ อุทุมพร
65 นางสาว ประกายมาส สุทธิชัยพิชาติ
66 นางสาว ประภากรณ์ แก้วเดียว
67 นาง ประภาวัลย์ ดิษยไตรพงศ์
68 นาง ปริมชยาภรณ์ วงศ์สินธุชัย
69 นางสาว ปริมประภา ปัญญาเสาร์
70 นางสาว ปรียาวรรณ หัชบูรณ์
71 นางสาว ปาณิสรา หอมหวล
72 นาง ปิยธิดา เนตรสุวรรณ
73 นางสาว ปิยะธิดา ภิมุข
74 นางสาว ปิยะพร ธรรมธิ
75 นางสาว เปรมมิกา วัชระโสภากุล
76 นาง ผุสดี  ธิกันทา
77 นางสาว พรรณพิไล โนจา
78 นางสาว พรสวรรค์ พ่ึงพิณ
79 นางสาว พลอยพรรณ สิงห์นอก
80 นาง พัชรา อินทะไชย
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หมายเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล

( โปรดจ าล าดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ท้ังน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมสามารถสแกน QR CODE ได้ ตามเอกสารแนบ )

81 นางสาว พัชริดา พรชัย
82 นาง พิกุลทอง ดาวเวียงกัน
83 นางสาว พิมพ์ภัทรา ธนบูลย์ภูวเดช
84 นาง พิมพ์ลดา ติรยาปัณวรรธน์
85 นางสาว พิมพ์หทัย ช่ืนชม
86 นางสาว พิมลพรรณ  แซ่เอ้ีย
87 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พุทธรักษ์ วงค์เพ็ชร
88 นางสาว พุทธรักษา บุญธรรม
89 นาง ไพรวัลย์ ธรศิริวัฒน์
90 นาง ภรปภา มนธาตุผลิน
91 นาง ภัสสร สายเล็ก
92 นางสาว มณสิชา จงตรอง
93 นางสาว มณินทร ค าวงษ์
94 นางสาว มนพร ด าค า
95 นางสาว มยุรี ศุภวิริยะกิจ
96 นางสาว มะยุรี แนบชิด
97 นางสาว มิริมล ทุนแดง
98 นาง มีนญาดา สุนใจ
99 นางสาว เมธนาลิน บุตรสะวะ
100 นางสาว ยุดา สังคะรินทร์



ตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วม
การอบรมตามวันเวลาดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป
                 2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ารับการอบรม
ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับช่ัวโมง CPD ได้

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันท่ี  2 -  3  ธันวาคม  2562
ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE 
ข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล (จ.เชียงใหม่)

หมายเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล

( โปรดจ าล าดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ท้ังน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมสามารถสแกน QR CODE ได้ ตามเอกสารแนบ )

101 นางสาว รวิสรา ส าริ
102 นางสาว รัชชา ลือภูวพิทักษ์กุล
103 นางสาว รินรดา แก้วแสง
104 นางสาว รุ่งทิวา เจือสุทธยากร
105 นางสาว รุ่งรัตน์ สืบสายอ่อน
106 นางสาว ลภัสรดา ยะตา
107 นางสาว วชิราภรณ์ ชูวิลัย
108 นาย วรกานต์ หงษ์สุวรรณ
109 นางสาว วรรณพร ชุ่มดวง
110 นางสาว วรรณวิไล บุญญอารักษ์
111 นางสาว วรังคณา วรภมร
112 นางสาว วรัญญา ไชยวรรณ์
113 นางสาว วรัมพร สืบสกุล
114 นางสาว วราภรณ์ จันทร์กลับ
115 นางสาว วรินดา มนูพิพัฒน์พงศ์
116 นาง วัชรินทร์ กันทา
117 นาง วันทนีย์  แซ่ก้วย
118 นาง วันเพ็ญ ศรีค า
119 นางสาว วันวิสาข์ เป็งใจ
120 นาง วาริกา เทพหินลัพ



ตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วม
การอบรมตามวันเวลาดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป
                 2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ารับการอบรม
ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับช่ัวโมง CPD ได้

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันท่ี  2 -  3  ธันวาคม  2562
ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE 
ข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล (จ.เชียงใหม่)

หมายเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล

( โปรดจ าล าดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ท้ังน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมสามารถสแกน QR CODE ได้ ตามเอกสารแนบ )

121 นาง วารุณี สุวรรณคัณฑิ
122 นางสาว วาลิกา คิดชัย
123 นาง วาสนา ทุมวารีย์
124 นาย วิชาญ อัณประยูร
125 นาย วิทยา เทพรัตน์
126 นางสาว วิมลรัตน์ ทิพย์ปัญญา
127 นางสาว วิรงรอง กาญจนพฤกษ์
128 นางสาว วิลาวัณย์ มานะตา
129 นาง วิลาวัลย์ วันแก
130 นางสาว วิไลลักษณ์ สุวรรณ
131 นาง วีรดา พวงล าใย
132 นางสาว วีรยารัศม์ิ ภาสกรวรวนิช
133 นาง ศรีพลอย ถ้วยเงิน
134 นาง ศศิธร อูปแก้ว
135 นางสาว ศิริกานดา หน่อสุภา
136 นางสาว ศิรินันท์ กนิษฐานนท์
137 นางสาว ศิริพร ทองเรือง
138 นางสาว ศิริรัตน์ อิก าเหนิด
139 นาย ศุภชาติ รอดรักษา
140 นาย ศุภโชค ชุติมากุลทวี



ตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วม
การอบรมตามวันเวลาดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป
                 2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ารับการอบรม
ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับช่ัวโมง CPD ได้

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันท่ี  2 -  3  ธันวาคม  2562
ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE 
ข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล (จ.เชียงใหม่)

หมายเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล

( โปรดจ าล าดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ท้ังน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมสามารถสแกน QR CODE ได้ ตามเอกสารแนบ )

141 นางสาว ศุภวรรณ ธนันชัย
142 นางสาว ศุภัทรสรณ์ มงคลศิวกุล
143 นางสาว สกาวเดือน ค าศรีใจ
144 นาย สมเกียรติ ธงชัยเลิศ
145 นางสาว สายใจ ชัยเกษตรไพบูลย์
146 นางสาว สาวิตรี นันธะชัย
147 นางสาว สาวิตรี มาละ
148 นางสาว สิริกัญญา โปทา
149 นางสาว สุชญา อุดมสัจจานันท์
150 นาง สุทธินี สารรัตน์
151 นางสาว สุนิศา แซ่แต้
152 นางสาว สุพรรณิกา เดอซิลวา
153 นางสาว สุภาพ รอดพุฒ
154 นาง สุมาลี ปัจฉิม
155 นาย อภิวัฒน์ หวังมีชัย
156 นางสาว อภิสรา ปภาการัณยภาส
157 นางสาว อรุณี คุณารัตน์
158 นางสาว อังศุธร ทิพย์ปัญญา
159 นางสาว อัญชลี ช้างนาม
160 นางสาว อัญชลี  ศิริกานต์



ตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วม
การอบรมตามวันเวลาดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป
                 2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ารับการอบรม
ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับช่ัวโมง CPD ได้

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันท่ี  2 -  3  ธันวาคม  2562
ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE 
ข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล (จ.เชียงใหม่)

หมายเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล

( โปรดจ าล าดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ท้ังน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมสามารถสแกน QR CODE ได้ ตามเอกสารแนบ )

161 นางสาว อัญญรัศม์ิ ไชยยาส้าว
162 นาง อัมพร ชัยโชค
163 นางสาว อัมภิกา สุวรรณ์
164 นางสาว อารีย์รัตน์    บุญมูสิก
165 นางสาว อ าไพ อินต๊ะ
166 นาย อิทธิโชติ แสงศรี
167 นางสาว อุทุมพร ใบพร้าว



 
 
 
 

ก าหนดการอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ในวันที ่2 - 3 ธนัวาคม 2562 

         โรงแรมดวงตะวัน  จังหวดัเชียงใหม ่
 

วัน/เวลา หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหา ชั่วโมง วิทยากร 

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  การบรรยายหัวข้อ   

       Update ประเด็นมาตรฐานการ 
         รายงานทางการเงินของไทย  
         ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย 
          สาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

6 อาจารย์ภาคภูมิ  วณิชธนานนท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562   

09.00-12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ  
      แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนดการ 
         รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
      การเขียนคู่มือการด าเนินงานส านักงาน 
         บัญชีคุณภาพ 
     โครงการ Total Solutions for SMEs 

 
3 

 
นางสาวธัญพร อธิกุลวริน 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

13.15-16.30 น.  การบรรยายหัวข้อ   

        Update การจัดท างบการเงิน และ  
การน าส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing   

 3 นางสุภาพร บุญแทน  
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

    

16.30 น. 
โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)  

ในวันสุดท้ายของการอบรมเท่านั้น  
หลังจากนั้นทางกรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีทราบภายใน 7 วันท าการ 

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

            พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 
 



เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม ่
*********************** 

  อาจารย์ภาคภูมิ  วณิชธนานนท์  (วันที่ 2 ธนัวาคม 2562   เวลา : 09.00 – 16.30 น.) 

 

https://drive.google.com/open?id=1tpJMoSRpqs_KxQXX7drpj4wEkDrah8ny 

  นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน  (วันที ่3 ธันวาคม 2562   เวลา : 09.00 – 12.15 น.) 

 
https://drive.google.com/open?id=1QHRcPhQayt1vFKmPbIptMHND827qJNQ7 

  นางสุภาพร  บุญแทน (วันที่ 3 ธันวาคม 2562   เวลา :  13.15 – 16.30 น.) 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Qutv-wIf9BCw-6sGP53J4T_qaVyy-Fvk 

  แบบแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

https://forms.gle/Wu97dJBNYF9cuoYw6 

https://drive.google.com/open?id=1tpJMoSRpqs_KxQXX7drpj4wEkDrah8ny
https://drive.google.com/open?id=1QHRcPhQayt1vFKmPbIptMHND827qJNQ7
https://drive.google.com/open?id=1Qutv-wIf9BCw-6sGP53J4T_qaVyy-Fvk
https://forms.gle/Wu97dJBNYF9cuoYw6
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