
กรุณาตรวจสอบล าดับรายช่ือพร้อมน าไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีตามโต๊ะลงทะเบียนท่ีก าหนด   โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กรุณา                                 ตรงเมธีรัตน์ 21 ณัฐกฤตา                                ทรงปัญญา

2 กฤติยาณี                                 เขียวขจี 22 ดนัย                                     ครองตน

3 กัลย์นภัส                         เภตราอริยะกุล 23 ดวงตะวัน                            โม้เมือง

4 กาญจนา                             แสงโชติไกร 24 ทวี                               มณฑาทิพย์กุล

5 กานตญา                           ภักดีพลเกตม์ 25 ธนพินธ์                                สกุลทอง

6 ไกรสร                                   ปฐมศิริ 26 ธนาพร                           กษิกุลศารวุฒิ

7 คนึงนิตย์                                 บูชา 27 ธนีนันท์                           ไพโรจน์ธนชัย

8 จรรยา                                   คลุกกระโทก 28 ธัทยา                                    ภูวเสถึยร

9 จักรพันธ์                             พงษ์เภตรา 29 นงนุช                                 กิติกุลวรากร

10 จันทนา                             สง่าวิไลสวัสด์ิ 30 นพวรรณ                                 กล่ินดี

11 จันทร์เพ็ญ                         มณฑาทิพย์กุล 31 นัฐนันท์                       นลินวัฒนวิบูลย์

12 จารุวรรณ                                อังสุหัสต์ 32 นันทนา                                  วุ้นนที

13 จุฑาพร                               นัยสงวนศรี 33 นันทวรรณ                               ค าสุข

14 จุรีรัตน์                          เวชพาณิชย์ 34 นันทาศิริ                               โสวรรณี

15 ชมช่ืน                              วิริยางกูร 35 น้ าทิพย์                           แก้วค าสอน

16 ชัชฎาพร                               วรกลีบ 36 นิตยา                           นนท์พิภักด์ิ

17 ฐิติมา                            เดชวิเชียรก าเกิง 37 นิรดา                             วงศ์อนันต์กุล

18 ณภัทร                               สวัสดีสรดช 38 นิรมล                              จิรสุขานนท์

19 ณวรรณ                            กิจวัฒนาถาวร 39 บุญณ์ภัสสา                           อุณหหิรัญพงศ์

20 ณัฏฐ์ธนัน                           หทัยวิทวัส 40 บุญสิน                            สุรวัติเสถียร

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เร่ือง "Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำร
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs)  ฉบับปรับปรุง 2565"

วันจันทร์ท่ี 3 เมษำยน 2566  

ณ  โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหำนคร
    สวัสดิการกรมฯได้จัดโต๊ะลงทะเบียนไว้ตามล าดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหน้าห้องอบรม

ล ำดับท่ี 1 - 20 ล ำดับท่ี 21 - 40



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 บุษราคัม                             สาริกบุตร 61 ยุพา                                 ปัญโญวัฒน์กูร

42 ปนัดดา                              เพ่ิมลาภ 62 เยินยอ                                 สาระนาค

43 ประเสริฐ                           ละอองลักขณา 63 ระเบียบ                                    รุ่งมณี

44 ปัทมา                             มโนมัยสุพัฒน์ 64 ระพีพรรณ                         เตชะกิตติโรจน์

45 ปาณิตา                             ศรีแก้วเกตุ 65 รัชนี                                  กิติสุข

46 พนิดา                                ธรรมนิยม 66 รัตนา                             เลาหวรางกูร

47 พรชัย                            พิพัฒน์ด ารงกุล 67 รุ่งรัตน์                                  ขอซู่ฮก

48 พรหมภัสสร                       พรรัศม์ิรตี 68 ลินดา                                          มณี

49 พวงรัตน์                             นารีรักษ์ 69 ลิลดา                                อาษานอก

50 พัชราภรณ์                      ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ 70 วรรณสิริ                              ภคเมธาวี

51 พิชญา                               ฉัตรเฉลิมวิทย์ 71 วรรณี                           จารุเกียรติกุล

52 พิมพ์นภัส                        ฐิติพัทธกุล 72 วรลักษณ์                     ล้ิมสุขประเสริฐ

53 พิมพ์ปวีณ์                               หงส์จันภู 73 วรัทยา                                    ดิษยบุตร

54 ไพบูลย์                                 นนท์ชะสิริ 74 วราภรณ์                          ลัญจนเสถียรชัย

55 ภัทรรัศมา                             เขมรมณ์ 75 วัชรวีร์                      อัครโรจนศักด์ิ

56 ภาวนา                                สมพฤกษ์ 76 วันชัย                                จงเจียมดี

57 ภิญญาพัชญ์                       อัครโรจนศักด์ิ 77 วันดี                             จิตรเท่ียงแท้

58 มนต์ปภา                                  อธิบาย 78 วิเชียร                            มะโนมงคลกุล

59 มาริน                               เจริญสุข 79 วิรัตน์                                สนองกุล

60 เมธี                               ปัญญานุวัฒน์ 80 วิลาสินี                             ทองขะโชค

ล ำดับท่ี 41 - 60 ล ำดับท่ี 61 - 80

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 วิไลลักษณ์                         รัตนสวัสด์ิ 101 อภิญญา                                 คงคานนท์

82 ศรัณยา                                ศาสตร์ศศิ 102 อมรรัตน์                       ชิวแต้ฐานเรือง

83 ศราวดี                                    พูลเทียม 103 อรทัย                                      จุลดิลก

84 สมพิศ                                มีสัมพันธ์ 104 อรวรรณ                                สุขโอกาส

85 สมศรี                              ลีลาอาภรณ์ 105 อรสุรางค์                               ทัศนาเนตร์

86 สาล่ี                              ชัยพันธ์ 106 อรอุมา                                กระโจมพล

87 สิทธิพร                                    กุลลิมา 107 อรุณี                            อิศรวิริยะกุล

88 สิริวรรณ                                 จิระบรรจง 108 อัจฉรา                               จ่ันพิเชฐ

89 สิรีธร                           สรุจิก าจรวัฒนะ 109 อัจรีย์                                  วุฒิเจริญ

90 สุกัญญา                            อินทรพฤกษ์ 110 อารีรัตน์                        จุติการพาณิชย์

91 สุกัญญา                                เจริญสุข 111 เอกชัย                             อาชาพิพัฒน์

92 สุจิตรา                            นาคประสงค์ 112 เอ้ือมพร                           ทิพย์คูนอก

93 สุจิตรา                             ทุนเพ่ิม

94 สุชาดา                                    โอภานนท์

95 สุภาวดี                               อ่อสกล

96 สุรัชนา                             อดุลย์มหามนตรี

97 สุรัตน์                         โรจน์กิจเสถียร

98 หน่ึงฤทัย                       เมธาวงศ์วณิช

99 หัสยา                             ใจบูชาศักด์ิ

100 หิรัญ                                  เขียวขจี

ล ำดับท่ี 81 - 100 ล ำดับท่ี 101 - 112

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล


