
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

ล ำดับ
1 นำงสำว กชศร มธุกำญจน์
2 นำง กณิกำร์ เฉิน
3 นำงสำว กนกฉัฐ โพธ์ิขีด
4 นำงสำว กนกวรรณ์ สงวนเผ่ำ
5 นำงสำว กนิษฐำ มหำนำม
6 นำง กมลชนก กมลสุวรรณ
7 นำงสำว กรณพัฒน์ พวงงำม
8 นำย กฤษฎำ นนท์นภำพันธ์
9 นำงสำว กัญญำ ศักด์ิประเสริฐศรี
10 นำง กัลยวรรธน์ ชูวณิชชำนนท์
11 นำงสำว กัลยำณี เทียมเมฆ
12 นำย กิตติคุณ ทัฬหิกรณ์
13 นำงสำว กีรัตยำ กันตะนะ
14 นำย โกมำรถ วรรณค ำ
15 นำงสำว เขมิสรำ สมหวัง
16 นำย คันชนะ เจริญบุญ

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี
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                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

17 นำงสำว จงรักษ์ อรุณร่ืน
18 นำงสำว จตุพร จ่ันผ่อง
19 นำย จตุรฉัตร ปิตุเตชะ
20 นำงสำว จรรยำพร พลำยมี
21 นำง จรรยำพร เพ่ิมพูล
22 นำงสำว จริยำ ชุติภักดีวงศ์
23 นำงสำว จันทร์ฉำย ตัญศิริ
24 นำงสำว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
25 นำง จำรุพร รสทิพย์
26 นำง จินตนำ ภู่ทอง
27 นำงสำว จิรดำ ศำลำงำม
28 นำงสำว จิรนันท์ ศรีสุรีวงษ์
29 นำงสำว จิระวดี  หำญฤทธำ
30 นำงสำว จุฬำลักษณ์ วิเชตธรรมศักด์ิ
31 นำงสำว ฉัตรสุมำลย์ ถนอมจิตต์
32 นำงสำว ชญำนิศ ช่ืนหทัย
33 นำงสำว ชนำภำ สุ ขัง



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

34 นำงสำว ชนำพร รัตนกุล
35 นำงสำว ชไมพร กำรงำนจบ
36 นำย ชยพล ศุภัทรำนนท์
37 นำย ชำครีย์ อีศพงศ์
38 นำงสำว ชุติกำญจน์ พิริยะสกุลธร
39 นำงสำว ชุติญำ ไตรรงค์
40 นำย ชุติพงศ์ ลิขิต
41 นำงสำว วนิดำ เช้ือดี
42 นำงสำว ฐิติรัตน์ ฟองโพธ์ิ
43 นำงสำว ณสิกำญจน์ บำงเพชรพรพันธ์
44 นำย ณัชปสิทธ์ิ ลิขิตชัยพันธ์
45 นำงสำว ณัฎฐำ ถมมำศุภวุฒิ
46 นำง ณัฐกัญญำ ตันหยงมำศ
47 นำงสำว ณัฐฐำ วรศิลป์ชัย
48 นำงสำว ณัฐฐิฐำ มนัญชยำรัตน์
49 นำงสำว ณัฐธิดำ ชุมภู
50 นำงสำว ณัฐริกำ ใหม่บุตรดำ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

51 นำง ณัฐศศิ อนวัชจันท์ปัญญำ
52 นำงสำว ณัทนิชชำ ธนำรักษ์
53 นำงสำว ณิชนันท์ หม่ันภักดี
54 นำงสำว ดวงกมล จงปลูกกลำง
55 นำงสำว ดวงใจ โพธิล่ำม
56 นำงสำว ดวงนภำ พงษ์สมบูรณ์
57 นำย เดชำ ตันจอ
58 นำง ทิพรดำ ม่ันใจ
59 นำย เทวินทร์ ลือกิตินันท์
60 นำย เทอดภูมิ พ่ึงยนต์
61 นำงสำว ธณัฐชำ เถ่ิงอุดม
62 นำย ธนัฐศะวัศ ชำวนำ
63 นำย ธนำกร ชัยรัตน์
64 นำย ธมรกตพลภ์ สังขทัตณอยุธยำ
65 นำย ธรรมศักด์ิ วงศ์งำมใส
66 นำย ธัชชัย กรกมนรัตน์
67 นำงสำว ธัญญำวดี นพเวช



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

68 นำง ธัญลักษณ์ จำมีกร
69 นำงสำว ธิติมำ ผ่องแผ้ว
70 นำง นนทชำ คงเมือง
71 นำง นพภัสสรณ์ กวีพรหมฤทธ์ิ
72 นำงสำว นภำพร ช่ืนหทัย
73 นำง นภำพร ประกฤติกรชัย
74 นำงสำว นริศรำ พ่ึงงำม
75 นำงสำว นฤมล โนนทิง
76 นำงสำว นวภรณ์ วิทยพัฒนำพร
77 นำงสำว นัชชำ เตชะวัชรำภัยกุล
78 นำงสำว น้ ำเพชร พิกุลทอง
79 นำงสำว นิตยำ ศิริวิชัย
80 นำงสำว นิตยำ บุญเกิน
81 นำง เนำวรัตน์ ดำวเรือง
82 นำงสำว แน่งน้อย จันทร์เพ็ญ
83 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
84 นำงสำว เบญจมำศ นุชทรัพย์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

85 นำงสำว เบญญำภำ อินส ำรำญ
86 นำงสำว ปนัดดำ เตชะอมรรัตน์
87 นำงสำว ปวรวรรณ จันทศรี
88 นำงสำว ปวริศำ กิติคำรทูล
89 นำงสำว ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
90 นำง ปัทมพันธ์ อัครำนิธิวัฒน์
91 นำงสำว ปัทมำ ภูพวก
92 นำง ปันสุ ฐิติธรรมเม
93 นำงสำว ปำนวำด พุทธำวิรัติกุล
94 นำง ปำริชำติ ศิริพันธ์
95 นำย ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐำนโชค
96 นำงสำว ปิยมำศ รัตนภรณ์
97 นำงสำว พณัชกร นันทสันติ
98 นำงสำว พรญำณพรหม ทรัพย์โชติวรกุล
99 นำง พรทิพย์ นันทเกียรติ
100 นำงสำว พรธิรัตน์ ธิติพงศ์วรกุล
101 นำงสำว พรประภำ แซ่โค้ว



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

102 นำง พรปรียำ ปิยะเวช
103 นำงสำว พรรณเพ็ญ จงสถำพรพันธ์
104 นำง พรรณี มำลำภิรมย์
105 นำงสำว พัชรำภรณ์ รัตนะ
106 นำย พันธ์เทพ พุฒติ
107 นำงสำว พิมพ์ลดำ เหลืองอ่อน
108 นำงสำว พิมภิมล สืบสำย
109 นำงสำว พิลำ ขวำโยธำ
110 นำงสำว เพ็ญศรี เรืองพงษ์
111 นำงสำว เพ็ญศรี  พัวพีรกุล
112 นำงสำว ภรภัค จันทร์มำศ
113 นำงสำว ภัคจิรำ ชูวงษ์
114 นำงสำว ภัททิยำ รัตนจันทรำนนท์
115 นำงสำว ภัทรภร รอดคลองตัน
116 นำงสำว ภิญญำมำศ เจริญชะนะ
117 นำงสำว ภิรญำ ศักด์ิประโคน
118 นำง มินตรำ บุญสุขวีรวัฒน์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

119 นำงสำว ยุภำวดี คงบ้ำน
120 นำงสำว เยำวลักษณ์ นครวงษ์
121 นำงสำว รวิสรำ เกษมพงศ์
122 นำงสำว รัชนก สำมบุญรอด
123 นำงสำว รัชนีกร อรรถสำร
124 นำง รัตนำ คงดิศ
125 นำงสำว รัศม์ิดำรำ ใยสวัสด์ิ
126 นำงสำว รุจิกำญจน์ ปิติทวีธนวัฒน์
127 นำงสำว รุจิเรข คตจ ำปำ
128 นำงสำว รุจิเรศ ทองบุญเรือง
129 นำงสำว ลิพูน ธัญญำวินิชกุล
130 นำงสำว วงเดือน สุจันทรำ
131 นำง วชิรำภรณ์ เปล่งควำมดี
132 นำงสำว วดีรักษ์ รำชดี
133 นำงสำว วนิดำ คลองพบสุข
134 นำงสำว วนิดำ เน่ืองค ำอินทร์
135 นำงสำว วรธร โทธนะ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

136 นำย วรพงษ์ วณิชอุชโชติ
137 นำง วัชรี เน่ียน
138 นำงสำว วันวิสำข์ บุญรัตนบัณฑิต
139 นำง วำรุณี รำชอุ่น
140 นำงสำว วำสนำ เนียมทับ
141 นำงสำว วิภำณี ทองส่องแสง
142 นำง วิภำภรณ์ มีเซนที
143 นำงสำว วิไลลัษณ์ เกตุพงษ์
144 นำงสำว วีรยำ สมบุญ
145 นำงสำว ศรัณธรณ์ จินดำวัฒน์ธนโชค
146 นำงสำว ศรีวรรณ แจ่มจันทร์
147 นำงสำว ศศินำพร คงบัน
148 นำย ศิชล ศรีชลวัฒนำ
149 นำงสำว ศิริรัฐ หนูดี
150 นำงสำว ศิริลักษณ์ ณ อุบล
151 นำง ศิริวรรณ กู้เมือง
152 นำงสำว ศิวพร กลัดภู่



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

153 นำง โศภิน สมุทรเพ็ชร
154 นำงสำว สถิรินทร์ รัญจุล
155 นำย สมเกียรติ ตระกำรสัตยนุกุล
156 นำย สมพร เทจอหอ
157 นำง สมพร ฤทธิธรรม
158 ว่ำท่ี ร.ต. สมภพ ไตรวิวัฒน์
159 นำงสำว สมศรี บรรจงศิริ
160 นำง สำยพิณ วรรณี
161 นำง สำยสุนี ข ำเนตร
162 นำย สิทธิศักด์ิ ไชยยำศักด์ิ
163 นำงสำว สุกัญญำ วงษ์เกษร
164 นำงสำว สุกัญญำ ศรีสุดใจ
165 นำงสำว สุกัลยำ ภู่มำลำ
166 นำงสำว สุจิตรำ พลเท่ียง
167 นำงสำว สุณี ก้อนทอง
168 นำย สุนทร มณีสวัสด์ิ
169 นำงสำว สุนันทำ นันทิสันติผล



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

170 นำงสำว สุนิสำ สุขเจริญ
171 นำง สุนีย์ สนธิคุณ
172 นำงสำว สุพัตรำ พงศ์รัตนเดชำชัย
173 นำงสำว สุภำพร พูลสุข
174 นำงสำว สุมำลี ธรรมิภักด์ิ
175 นำงสำว สุรดำ ฉำยำรัตน์
176 นำย โสภิต ถมมำ
177 นำงสำว อนรรฆวรรณ ข ำช่วง
178 นำงสำว อนันตพร แช่มโกศล
179 นำย อนุชำ วัชโรภำส
180 นำงสำว อนุรัตน์ งวดสูงเนิน
181 นำงสำว อมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์
182 นำงสำว อรชำ เต็มสมุทร
183 นำง อรนุช ศิลป์วุฒิ
184 นำง อรวรรณ นนบุญตำ
185 นำง อรวรรณ อัศนียำนนท์
186 นำง อวดำ สุพลำวุฒิ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

187 นำง อังศวีร์ สินธุสำยชล
188 นำงสำว อังสุณี เทพพัตรำ
189 นำงสำว อัจจินำ สุทธิจิตรำนนท์
190 นำงสำว อัจฉรำพร แก้วบัวศรี
191 นำงสำว อัจฐิยำ ทิพมำลี
192 นำงสำว อัญชลี ธิมำภรณ์
193 นำย อัฐพงค์ ติวงค์
194 นำย อัศวิน ประกฤติกรชัย
195 นำงสำว อำรีกมล ต.ไชยสุวรรณ
196 นำงสำว อุทัยวรรณ คุ้มสังข์
197 นำง อุไรวรรณ ประมูลจะนัง
198 นำงสำว พิมพิกำ มีลำภ
199 นำงสำว เกวลี ใยบัว
200 นำงสำว ณีระวัลย์ จ ำรัสศรี

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดชลบุรี

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 7 สิงหำคม 2563
ณ โรงแรม เอ-วัน นิววิง จังหวัดชลบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

ส่วนส่งเสริมพัฒนำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ
โทร. 0 2547 5981 , 0 2547 4414
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com


