
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มสีทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมคัรใหส้อคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไมเ่ข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเทำ่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำง กัญญำ บ ำรงุรำษฎร์
2 นำย คมกฤษฏ์ิ ชูศรี
3 นำงสำว จรญัยำ แซ่อุ๋ย
4 นำงสำว จนัทิมำ  สุทธิพงศ์
5 นำงสำว จริชยำ ผลจนัทร์
6 นำย จริวิทย์ วัจนมำลำ
7 นำงสำว ชนิษฐ์ภัค อภิณห์พัฒนโชติ
8 นำงสำว ชุลีพร พนำโยธำกุล
9 นำย ฐำปนัทธ์ ขอวัฒนะกุล
10 นำงสำว ณฏัฐพัชร รกัสงบ
11 นำงสำว ณฐัฉัตร น้ ำใจดี
12 นำย ทวีวัฒน์ พงษ์พินิจ
13 นำงสำว ทัศนีย ์ วิวัฒนสรำญรมย์
14 นำย เทียนชัย วัฒนสุภิญโญ
15 นำงสำว ธนกร พรหมอินทร์
16 นำงสำว ธัญชนก กลำงรกัษ์
17 นำย ธันยพงศ์ แซ่แต้
18 นำงสำว นลินนันท์ กิตติวิวัฒน์
19 นำงสำว นัทตรพีร ช้ำงจนัทร์
20 นำงสำว นำงสำวธิบดี  เอียดเหตุ
21 นำง นิภำพร ปำตะบุตร
22 นำงสำว เนตรอนงค์ เซ่งฉ่ิว
23 นำงสำว บุษยมำศ เวียนสำว

( โปรดจ ำล ำดับที/่พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ทั้งน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดระนอง

ระหว่ำงวันที่ 6 - 7  กุมภำพันธ์  2563
ณ โรงแรมทินิดี ระนอง จังหวัดระนอง

                  2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง
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กำรอบรมตำมวันเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป
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24 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรญักิจรงัษี
25 นำงสำว เบญจนุช ทรงประจกัษ์กุล
26 นำย ปนะเสรฐิ บุญศรี
27 ว่ำที่รอ้ยตรี ปรำโมทย์ สุขดี
28 นำงสำว ปรยีนันท์ วรรณเมธี
29 นำงสำว ปัณฑิตำ จนัทรเ์มธำกุล
30 นำย ป๊ัณณกุนท์ วัฒนำอุดม
31 ว่ำที่รอ้ยตรหีญิง ปัทมำ แก้วนวล
32 นำงสำว ปิญำพร ชัยมนัสกุล
33 นำงสำว เปรมระพี โรจน์ชนยเสนี
34 นำงสำว พรเพ็ญ มีแก้ว
35 นำงสำว พัชรำพร อุทกเสน
36 นำงสำว พัชรนิทร ์ ไพโรจน์
37 นำงสำว เพชรสมร ภู่ทอง
38 นำงสำว ยมณำ ทองเกต
39 นำงสำว ระพีพร ค ำแก้ว
40 นำงสำว รุ้งตวัน วัดล้อม
41 นำงสำว ละอองดำว คงสินเฮง
42 นำงสำว วรรณ ี จติรต้ังประเสรฐิ
43 นำงสำว วันดี อมฤทธิ์
44 นำง วัลลภำ ประดิษฐพงษ์
45 นำง วิรนิทรำ อบเหลือง
46 นำง ศิรพิร ภิรมยธ์นำรกัษ์
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47 นำวำอำกำศเอก หญิง ศิรลิักษณ์ สุวรรณเวศน์
48 นำย สำมำรถ คงนุกูล
49 นำงสำว สำยฝน บุญมำ
50 นำง ส ำเนียง วิเศษสิทธิ์
51 นำงสำว สุดำรตัน์ พรมเกศ
52 นำย สุนทร ผิวอ่อน
53 นำงสำว สุนิดำ วิทยบ ำรงุ
54 นำงสำว สุพรรณ ี จำ๋ยเจรญิ
55 นำงสำว สุรภำ คงกัณฑ์
56 นำงสำว สุรรีตัน์ แว่นแก้ว
57 นำงสำว สุวำร ี บรสิุทธิคุณ
58 นำงสำว อรทัย อินต๊ะไพบูลย์
59 นำงสำว อรญิญำ ป้อมจนัทร์
60 นำงสำว อัญชลี พุ่มจนัทร์
61 นำงสำว อัมพร จำ๋ยเจรญิ
62 นำงสำว เอมอร อินทรตัน์

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ส่วนส่งเสรมิพัฒนำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ
โทร. 0 2547 5981 , 0 2547 4414
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com



เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 6 – 7  กุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมทินดิี ระนอง จังหวัดระนอง 
*********************** 

  นางสาวนฤมล  บรรทร  (วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา : 09.00 – 16.30 น.)   

 

https://bit.ly/2RQAyhs 

 

  ดร.ธนาดล  รักษาพล (วันศุกร์ที่ 7 กมุภาพันธ ์2563   เวลา : 09.00 – 16.30 น.) 

 
 https://bit.ly/2tJAJmQ 

https://bit.ly/2RQAyhs
https://bit.ly/2tJAJmQ
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