
กรุณาตรวจสอบล าดับรายช่ือพร้อมน าไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีตามโต๊ะลงทะเบียนท่ีก าหนด   โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ล ำดับท่ี 1-180  โต๊ะตัวท่ี 1 ล ำดับท่ี 181-375  โต๊ะตัวท่ี 2

ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กชณิชา                                      ย่ิงยง 21 กิตติ                             วีระตานานนท์
2 กณิศนันท์                              มิทะลา 22 กุลนิดา                                   มาลา
3 กนกกาญจน์                              วงษ์วิศิษฐ์ 23 กุลภัสสร                        วิชาญชุติวาณิช
4 กนกทิพย์                              งามวิไลกร 24 กุลวดี                               สุธาสถิตย์ชัย
5 กนกธร                               สมบูรณ์ผล 25 ขนิษฐา                            หวังประโยชน์
6 กมล                                พิกุลสวัสด์ิ 26 ขวัญหทัย                                ธนะหิรัญญา
7 กมลชนก                                 วงษ์วิศิษฐ์ 27 เครือวัลย์                               ชีวกาญจน์
8 กมลทิพย์                        สุทธิพินิจธรรม 28 จงกล                          จารุจันทร์นุกูล
9 กมลวรรณ                                 หทัยธีรกุล 29 จงกลณี                               ตันสุวรรณ
10 กรกฤษณ์                                      ภวายน 30 จตุพล                                  ทองรักษ์
11 กฤติยาณี                              เขียวขจี 31 จรัส                                  อินทร์คง
12 กฤษฎา                             นนท์นภาพันธ์ 32 จริญญา                                  พิมสิน
13 กัญญณัติ                        ลิขิตดุลยวัฒน์ 33 จวงจันทน์                    พัฒนารุ่งพานิช
14 กัญณัฐ                                   คงทน 34 จันทนา                                       ศรีธร
15 กัลยกร                                    วีรภัทรา 35 จันทร์จิรา                           เทพานวล
16 กัลยวีร์                               วิริยะยศ 36 จันทร์ชนัตย์                           คชหิรัญ
17 กาญจนา                            เลิศพิชิตกุล 37 จันทร์เพ็ญ                                เตชะก าธร
18 กาญจนา                             แสงโชติไกร 38 จ านรรจ์                                  กุลนรัตน์
19 กาญณัฏฐ์                        อัศวานันทน์ 39 จิณห์จุฑา                             อมรทิพย์สกุล
20 กานตญา                            ภักดีพลเกตม์ 40 จิดาภา                              อุ้ยศิริพร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เร่ือง "อ่ำนและเขียนรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเรียนรู้บัญชีผ่ำนเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)"

วันพุธท่ี 28 กันยำยน 2565  

    สวัสดิการกรมฯได้จัดโต๊ะลงทะเบียนไว้ตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหน้าห้องอบรม

ล ำดับท่ี 1 - 20 ล ำดับท่ี 21 - 40

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 จิตติมา                       พิพัฒน์ภิญโญภาพ 61 ชุติกาญจน์                               ตังกวย

42 จิตรา                                   ชัยกุล 62 ชุติมา                       วงษ์ศราพันธ์ชัย

43 จินตนา                                       แซ่ซี 63 ชูศักด์ิ                          จงประเสริฐพร

44 จินต์นิภา                             แย้มสงวน 64 เชนิสา                            เกิดท่าพระ

45 จิรพร                                พิมพ์ภูราช 65 ญาดา                               สุขเมตตา

46 จิราภรณ์                              น้าวิไลเจริญ 66 ฐิติพร                          ดาราศรีศักด์ิ

47 จิราภรณ์                               คงเมือง 67 ฐิติรัตน์                                 ภมร

48 จุฑามาส                              ใจวิจิตร 68 ณัฏฐ์ธนัน                           หทัยวิทวัส

49 จุมรี                                   สาติยะ 69 ณัฏฐธิดา                                   ฤทธิชัย

50 เจนจิรา                             เสมาเพชร 70 ณัฏฐิกานต์                       รัตนศิริวนิชย์

51 เจริญ                                 เล้าเจริญ 71 ณัฐชนา                             เหเจริญศรี

52 เฉลิมชัย                                 กุลปราการ 72 ณัฐฐิญา                                ทองทิพย์

53 ชญานิษฐ์                               ผาจันดา 73 ณัฐณิภัค                         พันธีรัชต์กูล

54 ชนัญธร                               อัศวภูบดี 74 ณัฐติยา                                  คณานุสรณ์

55 ชลชญา                                   พรอภิรัตน์ 75 ณัฐธยาน์                        จิรนิธิโรจน์

56 ชวลิต                          ปรียาภรณ์มารวิช 76 ณัฐนันท์                               บุญนิมิตรกร

57 ชัยพร                                เอ้ืออ านวยชัย 77 ณัฐพล                                  คันธเสน

58 ชัยวัฒน์                          ปิยะมงคลวงศ์ 78 ณัฐรมย์                                     แสงสุข

59 ชัยวัฒน์                                  จันทาพูน 79 ณัฐิณี                                    ลิมปิทีป

60 ชาญวิทย์                        ตระการวัฒนวงศ์ 80 ณัทญา                             วงศ์วรสิน

ล ำดับท่ี 41 - 60 ล ำดับท่ี 61 - 80

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 ณิชมน                         เรืองฤทธ์ิราวี 101 ธนันพัชญ์                           สงวนสินธ์ุ

82 ณิชารีย์                         ชินาจริยวงศ์ 102 ธนาภพ                                      อาชาไนย

83 ดวงใจ                          เลิศอัศววิวัฒน์ 103 ธนีนันท์                           ไพโรจน์ธนชัย

84 ดวงเดือน                              เขมกวัฒน์ 104 ธิดา                               วลัยเสถียร

85 ดารณี                                   ทับแก่น 105 ธีรวัฒน์                        สุทธินัยวราภรณ์

86 ดาราวรรณ                                     อินทร 106 ธีระศักด์ิ                      เป่ียมสุภัคพงศ์

87 ดาริกา                           อิทธิพลกังวาล 107 เธียรธารา                                เดชจ าเริญ

88 ถนัด                                  อ๋ิวสกุล 108 นงลักษณ์                           เท่ียงโนนดา

89 ทนงศักด์ิ                           เรืองจินดานนท์ 109 นบกมล                             มหากายนันท์

90 ทรงวิไล                                จิรโพธ์ิทอง 110 นพดล                                   งามพยุงพงษ์

91 ทรงวุฒิ                                โฆสิตาภา 111 นพนันทน์                                 สวนปรางค์

92 ทวิทย์                              ศุภชัยโกศล 112 นพรัตน์                               กาลัญญุตากุล

93 ทองทิพย์                                    ขันไชย 113 นราพร                             ตรีสกุลวัฒนา

94 ทิพวรรณ                               อ าพนพรรณ 114 นรินทิพย์                         ทรายสุวรรณ

95 ทิพากร                                     สระแก้ว 115 นริสรา                               สายสุวรรณ

96 เทพี                                       ยวงเกตุ 116 นริสสา                                 กัจฉัปนันท์

97 ธนญา                               แก้วก ายาน 117 นวรัตน์                               สนธิปัญญากุล

98 ธนพรพรรณ                         ธเนศวัฒนะวงศ์ 118 นัชชา                            พีรพิทักษ์กุล

99 ธนวรรณ                             จงประเสริฐพร 119 นันทินี                                   วรวนิชย์

100 ธนันท์รัฐ                          นนท์ธีระกุศล 120 นาฏยา                                 นวลคล้าย

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ล ำดับท่ี 81 - 100 ล ำดับท่ี 101 - 120



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 น้ าฝน                                 ผาติเสนะ 141 ประไพ                                 พุทธพงษ์

122 นิตติกุล                                มูลสวัสด์ิ 142 ประภา                           ทวีวัฒนะกิจบวร

123 นิพันธ์                           ต้ังก่อเจริญ 143 ประภาศรี                                สมในทรัพย์

124 นิภา                               ต้ังกิจสงวน 144 ประสิทธ์ิ                       วรกิติคุณวัฒน์

125 นุจรินทร์                             เจริญบุตร 145 ประเสริฐ                        จิระสมประเสริฐ

126 เนตรนริยทร์                               โบดขุนทด 146 ปราณี                                   รัตคาม
127 บดินทร์                               อักษรถึง 147 ปรีชา                            สอาดวชิรานันท์

128 บัณฑิตา                          เครือนาคพันธ์ 148 ปรีเปรม                                  ข าโสภา

129 บัวสอน                             ประชุมพันธ์ 149 ปัญญา                                   สุวรรณ
130 บุญพันธ์                                  กองค า 150 ปิตินันท์                             ลีลาเมธวัฒน์

131 บุญรักษ์                          นัยรักษ์เสรี 151 ปิยะฉัตร                               เจริญสุข

132 บุตศรา                                    ช่ืนม่ัน 152 เปรมจิต                            กีรติวัฒนกูร

133 บุษกร                                  บูลย์ประมุข 153 พงศ์ศานต์ิ                             ตรัยธวัชชัย
134 บุษราคัม                            สาริกบุตร 154 พงษ์นเรศ                            วรรธนะวงศ์

135 เบญจมินทร์                         เชาวน์วิทยางกูร 155 พงษ์ศักด์ิ                          ศรีศิลปอุดม

136 ปฏิเวช                               แสงวงกาโร 156 พจน์                                   ป่ินทอง

137 ปฏิเวช                                แสงวงกาโร 157 พชร                                ธนกุลโชติการ

138 ปฐมพงษ์                                       อ ามา 158 พธิตา                         จันทสุวรรณากร

139 ปภัสวดี                                      นพคุณ 159 พนิดา                           กุลชัยสวัสด์ิ

140 ประพรรณ์                               แซ่ต้ัง 160 พรชนิตว์                          สิงหวงศ์ภักดี

ล ำดับท่ี 121 - 140 ล ำดับท่ี 141 - 160

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

161 พรชัย                               เพียรพรเพ็ญ 181 พิธาวัชร์                อภิโชติทวีฉัตร์

162 พรต                                เจียมสุวรรณ 182 พินิจ                                  เขียวขจี

163 พรทิพย์                                   สมลักษณ์ 183 พิมพร                          สิริเจริญทรัพย์

164 พรนิภา                                พลประชิต 184 พิมพร                             นิมมาณวัฒนา

165 พรนิภา                                  แสงนาค 185 พิศมัย                            อรรถธรรมสุนทร

166 พรนิมิตร์                                 ศิริทศพร 186 พีรพล                            ประเสริฐชัยกุล

167 พรพิมล                                  อัศวแสงทอง 187 เพ็ญทิพย์                             ปาลเรือง

168 พรรณจิต                             บุญแดนไพร 188 เพ็ญศรี                            ผโลทัยด าเกิง

169 พรรณนิภา                              วรรณรงค์ 189 ไพรณี                          ลีชนะวานิชพันธ์

170 พรสิทธ์ิ                               เดชอาคม 190 ไพโรจน์                                 เฮงสกุล

171 พรอุมา                             นันทการัตน์ 191 ภรณี                                   สิทธิราษฎร์

172 พลชธร                                    วรนุช 192 ภริดา จินาพุก

173 พลอยศรี                             ตันติศิริเจริญ 193 ภัทรา                              นิมิตยงสกุล

174 พวงรัตน์                              นารีรักษ์ 194 ภัสระ                          ว่องกิตติพงษ์

175 พสิษฐ์                                   มังคละ 195 ภาพร                              ภิยโยดิลกชัย

176 พัชรา                              วงษ์สิทธิชัย 196 มณฑา                                      คงค า

177 พัชรินทร์                       พิพัฒน์กุลกิจ 197 มณีนุช                              สดศรีเจริญ

178 พัชรินทร์                               บุญสวัสด์ิ 198 มณีประภา                                 วีรยวรรธน

179 พิชญ์สินี                       เตชะอ านวยวัฒน์ 199 มณีรัตน์                         เตชะภักดีวงศ์

180 พิเชษฐ์                                    นิกรกุล 200 มณีรัสม์ิ                                รัตคาม

ล ำดับท่ี 161 - 180 ล ำดับท่ี 181 - 200

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

201 มธุลีห์                         โชคอุดมสมบัติ 221 รัชนีกร                                ปวิตรปก

202 มนัสนันท์                             อัจฉริยพฤกษ์ 222 รัดใจ                                  นพรัตน์

203 มยุรา                                     ปิยสมบุญ 223 รัตนา                              วีระธนาพานิช

204 มานะ                               ศรีวิกานนท์ 224 รัตนา                                    สอิด

205 มาริสา                           วิเศษวิชาพร 225 รัตนาภรณ์                            ชุณหรัศม์ิ

206 มาลี                                 ดิฐวรรณกุล 226 ราตรี                                   ผลุงกระโทก

207 มาลีรัตน์                         ศุภรัตโนดม 227 วนิดา                            อ านาจเรืองไกร

208 ม่ิงมาศ                               พรหมมาณพ 228 วนิดา                                  การะเกษ

209 ยุทธนา                               วรเวชธนกุล 229 วนิดา                                  นาคนัตถ์

210 ยุพดี                              เพ่ิมมณีนิล 230 วรรณนีย์                             เชฎฐ์เรืองชัย

211 ยุพิน                               ส าราญวิริยะ 231 วรรณภัสสร                         วัฒนจรัสวงศ์

212 ยุวดี                         สกุลลีรุ่งโรจน์ 232 วรรทณี                           เจริญพลนภาชัย

213 เยินยอ                               สาระนาค 233 วรฤทัย                           ตติยอภิธรรม

214 รณกร                            ฤกษ์สัณฑ์ติวงศ์ 234 วรเวช                                   จิตต์อนงค์

215 รณวีร์                                       คมคุณ 235 วรางคณา                         ทวีศรีประเสริฐ

216 รสพร                                 พานสมบัติ 236 วราภรณ์                             เหล่าบัวดี

217 รสสุคนธ์                                บัวผัน 237 วรินทร                              สินพิเชธกร

218 รังสินี โรจน์ทิพยรัก 238 วรินทร์ทิพย์                        โชติภิวงศ์

219 รัชนี                               อุทยานันท์ 239 วัชรินทร์                             ปานแก้ว

220 รัชนี                                 จินดาทัต 240 วัญเพ็ญ                             ภุชฌงค์

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ล ำดับท่ี 201 - 220 ล ำดับท่ี 221 - 240



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

241 วัณณิกา                              รัตพงศ์ 261 วิไลลักษณ์                          รัตนสวัสด์ิ

242 วันชัย                             เกณฑ์พิทักษ์ 262 วีรภูมิ                            เฮงอนุพันธ์

243 วันดี                         ประพันธ์วัฒนสุข 263 วุฒิธิภัทร์                           สุรเชษฐคมสัน

244 วันทนา                                   เขียวกล่ า 264 ศตพล                             ล้ิมสถิรานันท์

245 วันวิสา                                    ไวทยกุล 265 ศรัณยภัคย์                        สุทธิธนาเลิศ

246 วาสนา                                    หิโตปกรณ์ 266 ศรีลักษณ์                         ธนูไชยศักด์ิ

247 วิจิตรา                             ตระการสกุลวงศ์ 267 ศันสนีย์                                  ศิลปวงษา

248 วิจิตรา                                   วิราพงศ์ 268 ศิขริณ                               จันทร์วงศ์ทอง

249 วิชัย                              ตันติชนะกุล 269 ศิญธิดา                                  ภูแดนกลาง

250 วิชัย                                รุจิตานนท์ 270 ศิริจันทร์                         ตัณฑเวชกิจ

251 วิชิต                           ลือชัยประสิทธ์ิ 271 ศิริจันทรา                           ถวิลหวัง

252 วิชิต                             กวินวงศ์โกวิท 272 ศิริพร                               จูฑะบุณยเรือง

253 วิภา                          เสริมพงศ์สุวัฒน์ 273 ศิริพันธ์ุ                        เลิศบุศย์

254 วิภารัตน์                            บุญธรรม 274 ศิริเพ็ญ                         อธิคมสุจริตกุล

255 วิมลพรรณ์                              ตรัยธวัชชัย 275 ศิริลักษณ์                      วิมลรังครัตน์ 

256 วิรัญญา                          เพียงพรเพ็ญ 276 ศิริวรรณ                                ธวมงคล

257 วิโรจน์                             เฉลิมรัตนา 277 ศิริสุข                           หิรัญยพิสุทธิกุล

258 วิลาวัณย์                     ริมสุขเจริญชัย 278 ศุจินันท์                               ประวัง

259 วิไล                               ย่ิงเจริญธนา 279 ศุภรัตน์                           ไทยชาติภูมิ

260 วิไลพร                            ยงฐิติกุล 280 ศุภรา                        เกียรติเจริญรักษ์

ล ำดับท่ี 241 - 260 ล ำดับท่ี 261 - 280

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

281 ศุภรินทร์                            พีระธนาศักด์ิ 301 สายทิพย์                           พลับเกล้ียง

282 สมเกียรติ                          ต้ังเจริญกิจกุล 302 สายฝน                                ศรีขจร

283 สมจินตนา                              พลหิรัญรัตน์ 303 ส าฤทธ์ิ                                 อาจป้อง

284 สมชาย                               ยะสูงเนิน 304 สิทธิชัย                                  ธมธน

285 สมบัติ                                  แซ่ซิน 305 สิรวิชญ์                           ศิริเจริญกิจ

286 สมพร                                      จิตรา 306 สิริเกส                         สิริรุ่งจันทร์

287 สมมาส                                       ทุ่นใจ 307 สุคนธศักด์ิ                          เจริญจิตร

288 สมฤดี                                ธรรมวรรธนะ 308 สุจินดา                       ตัณฑ์สุทธิวงศ์

289 สมศรี                            จ่ายประหยัด 309 สุชลรัตน์                                สุพีสุนทร

290 สมศรี                                 เดิมหล่ิม 310 สุชัญญา                          แสงเกษมสานต์ิ

291 สมสิรินทร์                            ผู้สันติ 311 สุชาติ                              แก้วนุกูลทร

292 สมหวัง                             พาฬอนุรักษ์ 312 สุชานาฏ                                ขุนช่วย

293 สรญา                                   สิงหาทา 313 สุชีรา                           แสงเกษมสานต์ิ

294 สรวิศ                                 ม่ันสมใจ 314 สุณี                             ต้ังในคุณธรรม

295 สรัลพร                                   ทองสุโชติ 315 สุดา                              จันทน์มาลา

296 สลิล                                  ดิสวัฒน์ 316 สุดา                                   สุกใส

297 สวัสด์ิ                           เมฆาอภิรักษ์ 317 สุธิดา                            จิรัฐติพงษ์

298 สันติชัย                                สวนทวี 318 สุธี                           ตันติวณิชชานนท์

299 สาธวี                                       ไชยเวช 319 สุนทรี                                   ใยบัว

300 สายทอง                             สุวรรณจีราช 320 สุนันทา                                 วังรัตนชัย

ล ำดับท่ี 281 - 300 ล ำดับท่ี 301 - 320

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

321 สุนีย์                          ทวีวัฒนะกิจบวร 341 สุวิมล                                แซ่ล่ิม

322 สุนีย์                               เจริญชัย 342 เสาวลักษณ์                           จารุปกรณ์

323 สุพัตรา                           จารุวัฒนประดิษฐ์ 343 โสพิศ                            ศิริธรรมพันธ์

324 สุพัตรา                                  เสถียรมาศ 344 หทัยภัทร                            ศรีเจริญ

325 สุพาณี                           เกียรติกวานกุล 345 หทัยรัตน์                               ชัยสวัสด์ิ

326 สุภาพ                          รัตนะเวสสุวรรณ 346 หิรัญ                                  เขียวขจี

327 สุภาพร                            เถ่ือนวงษ์ 347 อนันต์                             ทองสัมฤทธ์ิ

328 สุภาพร                                    พิมพ์ทอง 348 อนุชา                                    ปันใย

329 สุภาภรณ์                     ด ารงค์พลาสิทธ์ิ 349 อนุพงศ์                               กังอนันต์

330 สุมาลี                               ต้ังเจตน์จรุง 350 อภินันท์                             รัชฏสมบัติ

331 สุมาลี                                 จุนเสนี 351 อมรรัตน์                         พิพัฒน์กรกุล

332 สุมาลี                                 แซ่อ้ึง 352 อมรรัตน์                             แก้วสุวรรณ

333 สุมิตรา                             ตระการสกุลวงศ์ 353 อรนุช                        เกียรติกังวาฬไกล

334 สุรชิต                           วณิชย์วรนันต์ 354 อรนุช                            กนกสิริรัตน์

335 สุรศักด์ิ                            ภวปัญญากุล 355 อรรถชัย                             บุญชะลักษี

336 สุริยา                                พรเบ็ญจา 356 อรรถพล                                   สง่าภิญโญ

337 สุวรรณา                              คงสาธิตพร 357 อรรถพล                                     วานิชชา

338 สุวรรณา                                 ขวัญยืน 358 อรวรรณ                           ดีประสิทธิกุล

339 สุวรรณี                      เกษมศรีธนาวัฒน์ 359 อังคณา                          เจริญกิติศัพท์

340 สุวิมล                            อาชวเมธีกุล 360 อัจจินา                         สุทธิจิตรานนท์

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ล ำดับท่ี 321 - 340 ล ำดับท่ี 341 - 350



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

361 อัจฉรา                              ศรีสันต์

362 อัญชนา                             กิตติธรานนท์

363 อัญชลี                         ลิขิตรุ่งเรือง

364 อัญชลี                           พิเชษฐภากรณ์

365 อัญชลี                             ตันติคณิต  

366 อัญชลี                                 พรรคกลิน

367 อาภรณ์                              ล้ิมสมจิตร์

368 อารี                           แก้วพิเศษกาญจนา

369 อ าพร                               ปอนสันเทียะ

370 อ าไพ                                  พ่ึงฮ้ัว

371 อุมา                                 รุ่งเรือง

372 อุมาพร                         จองใจอนุรักษ์

373 อุษณี                                   เฉลิมรัตนา

374 อุษา                          อินทรราชบัณฑิตย์

375 อุษารัศม์ิ                      ฉัตรศิขรินทร

376 เอมอร                            มงคลวิสุทธ์ิ

ล ำดับท่ี 361 - 376

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล


