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             3. เอกสารประกอบการบรรยาย จะส่งทาง e-mail  หรือสามารถ Scan QR Code ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ล าดับ กลุ่ม
1 นางสาว กนกพร ชินาภิรมย์ 3
2 นาง กนกวรรณ บุญมี 8
3 นาย กมล พิกุลสวัสด์ิ 10
4 นาย กฤษฎา จุติมงคลกุล 1
5 นาย กฤษณัฏฐ์ นุมขุนทด 8
6 นางสาว กัญจนา  ทิวารี 10
7 นาย กิตติ โพนุสิต 6
8 นางสาว กุสุมา ศรนพจร 1
9 นาย โกวิท  เทียนทองนุกูล 3
10 นางสาว เขมวิกา ต้ังประกายโรจน์ 8
11 นางสาว คริษฐา ขาวแสง 9
12 นาย จักรพงษ์ ทรงก าพลพันธ์ุ 9
13 นางสาว จันทนา จัทราช 6
14 นางสาว จิตตวดี บุญรักษ์ 10
15 นางสาว จิตติณัฐฐ์ ชมภู่ 7
16 นางสาว จิตติมา สุขอุ่นเรือน 7
17 นางสาว จิรัฏฐ์ พันธ์ุสง่า 1
18 นาย จีระอนันต์ ปวงรัตนคุณ 5
19 นางสาว จุฑาทิพย์ ซังชาสิทธ์ิ 5

ช่ือ-นามสกุล
                 

             2. โปรดตรวจสอบค าน าหน้านาม ช่ือ นามสกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้งล่วงหน้าภายในวันท่ี 23 มกราคม 2566

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาส านักงานบัญชีสู่การเป็นส านักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation)


ในวันท่ี  25  มกราคม  2566
ณ  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (ห้องราชเทวี 1 ช้ัน 3)

หมายเหตุ
             1. กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทาง e-mail ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทาง

และความมุ่งม่ันในการพัฒนาส านักงานบัญชีสู่การเป็นส านักงานบัญชีดิจิทัล 

ค าช้ีแจง

       (2) ผู้เข้าอบรมท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามกิจกรรมการอบรมฯ จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
หลังจากการจบอบรม ผ่านช่องทาง e-Mail

       (1) กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ โดยพิจารณาจากคะแนนในใบสมัครท่ีแสดงถึงความพร้อมทางด้านทรัพยากร
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ล าดับ กลุ่มช่ือ-นามสกุล
20 นางสาว เจนจิรา สีมันตะ 9
21 นางสาว โฉมฉาย จุลไธสง 6
22 นางสาว ชฎาณัฐ ปัญจะธง 2
23 นางสาว ชนาพร รัตนกุล 8
24 นาง ชบา ศรีสุวรรณ 10
25 นาง ชมพูนุท สุทธิศิริ 4
26 นางสาว ชวลา นามโน 2
27 นาย โชติก บุญยธรรมศิริ 1
28 นาง ฐิญานันท์ ดีประสิทธ์ิปัญญา  7
29 นาง ฑริชา วงศ์ะาวรม่ัน 3
30 นางสาว ณภัทร ฐิตะสัจจา 8
31 นาย ณัฏฐ์กฤศ ชนะรัชต์วริศ 2
32 นางสาว ณัฐชลีพร ยังน้อย 5
33 นางสาว ณัฐฐา วรศิลป์ชัย 3
34 นางสาว ณัฐนรี ลม้ายกุล 9
35 นางสาว ณัฐนันท์ อยู่ย่ิง 2
36 นาย ณัฐนัย ต้ังวิพัฒนพงค์ 7
37 นาย ณัฐพัชร์ พหลโยธิน 6
38 นางสาว ณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์ 1
39 นางสาว ดวงใจ กาวิน 8
40 นางสาว ดวงนภา พงษ์สมบูรณ์ 8
41 นาย เดช คติวรเวช 4
42 นางสาว ตรีษรินทร์ จุฑาชีวนันท์ 6
43 นาย ทรงพล เล้ียววัฒนาสกุล 3
44 นาย ทวีศักด์ิ  ตันพิพัฒน์ 2
45 นาย ธงชัย หัสนัยบดินทร์ 4
46 นาย ธนเทพ ชมสูงเนิน 9
47 นาย ธนพล กุญชรนอก 4
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ล าดับ กลุ่มช่ือ-นามสกุล
48 นางสาว ธัชปภา ศรีจ าปา 8
49 นาย ธิติพงศ์ พรหมไตรรัตน์ 2
50 นางสาว นงนุช ทางทอง 3
51 นาง นงลักษณ์ โพธ์ิศรี 10
52 นาย นพรัตน์ ศิริวงษ์ 5
53 นางสาว นพวรรณ จึงธีรพานิช 10
54 นาง นภาพร ประกฤติกรชัย 5
55 นางสาว นภาพร ธนิกกุล 6
56 นาย นรินทร์ ชาญโลหะการกิจ 4
57 นางสาว นริสรา ลักษณะผ่อง 1
58 นางสาว นาราชล กระต่ายเทศ 4
59 นางสาว นิชารัศม์ อติไชยพิทักษ์ 4
60 นางสาว นิตยา ไสวอภิชาติ 7
61 นาย นิพันธ์ ต้ังก่อเจริญ 9
62 นางสาว นิรัญญา นุมขุนทด 8
63 นางสาว นิสา โหมกลาง 4
64 นางสาว นุชจนาถ ทิพย์กองลาศ 4
65 นาง เนตรน้อย เทียนทองนุกูล 3
66 นาย บุญญฤทธ์ิ กุลดิลก 10
67 นาย บุญเลิศ ทวีกิตติกุล 3
68 นาย ประกฤษฎ์ิ บัวสด 8
69 นางสาว ปราณี พงศ์พิพัฒน์ 9
70 นางสาว ปริญญา ถวิลไทย 2
71 นางสาว ปิยวดี ทัศนาภิรมย์ 5
72 นาย ปิยะศักด์ิ พลซา 2
73 นาง พนัชกร พัฒนวศิน 10
74 นางสาว พรนภา ดวงประทีป 9
75 นาง พรประภา แต่งเจริญพาณิชย์ 4
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ล าดับ กลุ่มช่ือ-นามสกุล
76 นางสาว พรหมพร เล้ียววัฒนาสกุล 3
77 นางสาว พัชรินทร์ ฤทธิโชติ 2
78 นางสาว พัชรินทร์ สังข์เพ่ิม 7
79 นาง พิภัทรา ผาสุขสรรพ์ 8
80 นางสาว พิมพา มาสุข 5
81 นางสาว พิศมัย รัสมี 2
82 นางสาว เพชรรัตน์ อวยพรส่ง 6
83 นางสาว แพรพรรณ  กันทะ วัง 1
84 นาย ไพบูลย์ นนท์ชะสิริ 6
85 นาง ภคมน ปิยะธนาธร 5
86 นางสาว ภวริศา โสดา 8
87 นางสาว ภัสส์ทิชากร มีนาค 10
88 นาย ภูเทพ ประทีปวรกุล 7
89 นางสาว มนปพร วังตระกูล 3
90 นางสาว มัลลิกา อบเชบ 1
91 นาย มานพ ยะสา 7
92 นาย ยรรยง  เจียมสุขสุจิตต์ 7
93 นาง ยุวดี เหตุทอง 1
94 นางสาว รวิวรรณ พันธ์ุสง่า 1
95 นาย รังสิมันต์ คงพรหม 3
96 นางสาว รัตนา แต่งเจริญพาณิชย์ 4
97 นางสาว รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย 6
98 นาย ลภัทธร พรหมวิเศษ 1
99 นาง ลักคณา เล้ียววัฒนาสกุล 2
100 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ลาวัณย์ นิเลาะ 10
101 นาง วรนีย์ พิทักษ์สุธีพงศ์ 10
102 นาย วรยุธ พัฒนวศิน 10
103 นางสาว วรรณการ อนุลาวัลย์ 9
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ล าดับ กลุ่มช่ือ-นามสกุล
104 นาย วรรณพงษ์ บุตรดีตัน 5
105 นางสาว วรารัตน์ สุขอุ่นเรือน 7
106 นางสาว วราลักษณ์ อาชญาทา 2
107 นางสาว วัลลภา โรจน์พจนรัตน์ 7
108 นางสาว วิมล พินทุพีรโกวิท 2
109 นางสาว วิมลกิตต์ิ สกุลพัชรธรรม 3
110 นาย วุฒิสิทธ์ิ บุญประเสริฐสุข 1
111 นาย ศักดินัย จินะณรงค์ 9
112 นาย ศาศวัต มาศสุพงศ์ 7
113 นางสาว ศิชญาพัชร์ บุญโศภิษฐ์ 2
114 นาย ศิรวิทย์ จักรใจวงค์ 6
115 นางสาว ศิริเพ็ญ จันทโรทัย 6
116 นางสาว ศิริรัตน์ เหลืองถกลไทย 6
117 นาย ศุภโชค ชุติมากุลทวี 6
118 นางสาว สกาวรัตน์ ทองค า 5
119 นาย สมกิจ พิริยะวิศรุต 1
120 นาย สมชาย กวินโภคปรีดา 5
121 นาย สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสด์ิ 10
122 นาง สลิลทิพย์ จูอนุวัฒนกุล 4
123 นางสาว สวรรค์ ยอดดี 1
124 นางสาว สายไหม หาญสุวัฒน์ 8
125 นาย สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี 5
126 นางสาว สิปวรรณ อาจาริยานนท์ 4
127 นางสาว สุจิตรา คชาพันธ์ 7
128 นางสาว สุชาดา อุ่นเมือง 5
129 นาง สุชาดา   รามัญอุดม  9
130 นางสาว สุนิสา วัฒนาดิลกกุล 6
131 นางสาว สุพรรณี ภูศรีเทศ 8
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ล าดับ กลุ่มช่ือ-นามสกุล
132 นางสาว สุภชา ทิพย์สกุลวงศ์ 9
133 นางสาว สุภัทรา นิมา 7
134 นางสาว สุภัสสรา เนียมชาวนา 8
135 นางสาว สุภาภรณ์  พิสิฐมุกดา 9
136 นาง สุภาวดี เครือวัลย์ 2
137 นางสาว สุมณฑา อุ่นน้อย 5
138 นางสาว สุรีรัตน์ กรีสกล 10
139 นาย สุวรรณ จันพา 3
140 นาย สุวิทย์ หวังเป่ียมศักด์ิ 2
141 นาย อภิวัฒน์ หวังมีชัย 7
142 นาย อมรรัตน์ ภัทรอารยสกุล 1
143 นาง อมรรัตน์ ทิพย์อักษร 6
144 นางสาว อมรรัตน์ ลาภพิทักษ์พงษ์ 9
145 นางสาว อรชร ยะวงศรี 4
146 นางสาว อรวรรณ เทพนิยม 1
147 นางสาว อริสา ภูสอดสี 9
148 นางสาว อรุณศรี ฉันท์ชวลิต 3
149 นางสาว อัจฉราพรรณ ชมทรัพย์จ าเริญ 7
150 นางสาว อิสริยา เผ่าวงศา 4
151 นางสาว อุไรรัชต์ โอวาท 5

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ท่ี

กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนส่งเสริมพัฒนาส านักงานบัญชีคุณภาพ
โทร. 0 2 547 5981 , 0 2 547 4414
E-mail : dbd.digitalacc@gmail.com


