
กรุณาตรวจสอบลําดับรายชื่อพรอมนําไปแจงเจาหนาที่ตามโตะลงทะเบียนที่กําหนด   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับที่ 1-200  โตะตัวที่ 1 ลําดับที่ 201-400  โตะตัวที่ 2

ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กชพร                                  พรชวลิตหิรัญ 21 กุลวรา                          ตังทัตสวัสดิ์

2 กนกอร                            วัฒนสกุลไพศาล 22 เกศรินทร                             ทองหลาง

3 กรรณิกา                             เกตุพันธุ 23 เกษนา                                 กันทาอิน

4 กรองทอง                         โรจนโอฬารรัตน 24 เกียรติชัย วรรุตม

5 กรองทิพย                        สุทธิกุลสมบัติ 25 แกวใจ                              อินทรสถิตย

6 กฤชธนา                              หิรัญกฤษฐ 26 แกวฟา                            ทนุบํารุงสุข

7 กฤษฎา นนทนภาพันธ 27 โกวิทย                                สงเสริม

8 กฤษฎา                                  อุปโยคิน 28 ขจรศักดิ์                        ศุภวัฒนเกียรติ

9 กอบกาญจน                             เสือหลา 29 ขนิษฐา                            จูฑาวัฒนานนท

10 กัญญา คงผอง         30 คณิศร                                ยิ้มยรรยง

11 กัญณภัทร                             นิ่มมณี 31 คนึงนิจ สังขมณีวงศ

12 กันยารัตน                          ปาจรียพงษ 32 แคทรียา                                 ไชยทา

13 กาญจนา                              ไชยรัตน 33 จงกล จารุจันทรนุกูล

14 กาญจนา                                เลิศพิชิตกุล 34 จรรยา                                    ตูพันทวี

15 กาญจนา                                  พิธานพร 35 จรรยา                                    ศิริจํารัส

16 กาญณัฏฐ                         อัศวานันทน 36 จรัส                                  อินทรคง

17 กาณฑธีถเดช                    ปรีชารตนศาสตร 37 จริญญา                                  พิมสิน

18 กานตญา                            ภักดีพลเกตม 38 จริยา รอดฤทธิ์

19 กําธร                              ดีวิไลพันธุ 39 จันทนา                            ชาญกิจการคา

20 กิตติมา                         เศรษฐไกรสิงห 40 จันทนา                               จุลละมณฑล

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา เรื่อง "ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ"

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

    สวัสดิการกรมฯไดจัดโตะลงทะเบียนไวตามลําดับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหนาหองอบรม

ลําดับที่ 1 - 20 ลําดับที่ 21 - 40

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 จันทนา                                  จอระกา 61 ฉันทนา                            หงษรัตนวงศ

42 จันทรเจา                            ดวงเงิน 62 เฉลิมวรรณ                         วีรวัฒนโกศล

43 จันทรเพ็ญ                                เตชะกําธร 63 ชญานุช                                    วัฒนะชัย

44 จันทิมา                        เสนเนียม 64 ชนัชญภัทร                            ปานแกว

45 จันสุณี                                    ทวีกลาง 65 ชนาสิน                               สิมะดํารงค

46 จารุภา                                       ธิชาญ 66 ชนิดา                            แสงทองศรีกมล 

47 จารุวรรณ                            อังสุหัสต 67 ชนิดาภา                          ปญญาพัฒนโชค

48 จิรวรรณ                                 ครูกระโทก 68 ชนินันท แกวสมุนไพร

49 จิรา                                   สุขฤกษ 69 ชมชื่น                              วิริยางกรู

50 จิราภรณ                           นาวิไลเจริญ 70 ชลดา                               เลขสัมฤทธิ์

51 จิราภรณ                             ริรัตนพงษ 71 ชลิดา                             ทองประเสริฐ

52 จีรภัทร                                   สุระการ 72 ชัยยา                         ภักดิ์วิไลเกียรติ

53 จีรวรรณ                             จันทรเกิด 73 ชัยโรจน                         วัฒนาวงศศิริ

54 จีราพร                          พงศสวัสดิ์สุข 74 ชาครีย                                    อีศพงศ

55 จีราภรณ บุญเกิด 75 ชื่นจิต                                  ศรีสุวรรณ

56 จุฑาพิศ  ยิ้มกิจบริหาร 76 ชุติมา                         ปยจิตตไพโรจน

57 จุฑามาส                               ใจวิจิตร 77 ชุติมา                            ดีวิไลพันธุ

58 จุไรรัตน                               ทวีศรี 78 ชุลีกร                              มิตรมูลพิทักษ

59 จุฬารัตน                           นภาพิพัฒน 79 ชูเกียรติ                           อัชฌาเจริยสถิต

60 ฉัฐมา                            ลิขิตบรรจงดี 80 ชูจิต                               รัตนติกุล

ลําดับที่ 41 - 60 ลําดับที่ 61 - 80

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 ชูชัย                                  ตั้งสกุล 101 เดช                                    คติวรเวช

82 โชติกา                                คัชมาตย 102 ติณณภพ                                 บุญสนอง

83 ญาณนันท                            เพชรประทุม 103 เต็มยศ                             รังสิรัตนกุล

84 ฐิติพร                                   วันแอเลาะ 104 ไตรรัตน                          ธนะประกอบกรณ

85 ฐิติยา                              คิมสกุลเวช 105 ถนอมชัย                                 แซผู

86 ณฐวรรณ                                 ทิวากร 106 ทองคูณ                             แสงธรรมรัตน

87 ณรงค                             แจมจิราวรรณ 107 ทัดทรวง                             บุญญาธิการ

88 ณรงคชัย                              เรืองอภิศิริ 108 ทัศนีย                              ชาตะสุชาติ

89 ณัชชวกร                               ทองสุภาพ 109 ทัศนีย                              เอนกฤทธิ์มงคล

90 ณัฐชนา  เหเจริญศรี 110 ทัศนีย                                 ชาญฉลาด

91 ณัฐนันท                              รักมั่น 111 ทิพวัล                               หอมจันทร

92 ณัฐพล                                    โกสุฆา 112 เทวัญ                              อยูเรืองงาม

93 ณัทญา                              วงศวรสิน 113 ธนวัฒน                                สวาทะสุข

94 ณิชาภา                             มณีธรรมวงศ 114 ธนาลักษณ                             หาสินธุ

95 ณิชารัศม                    กิตติธันยวัฒน 115 ธนาวดี                                   อยูสุภาพ

96 ณิชารีย ชินาจริยวงศ 116 ธวัช                                    แถมสกุล

97 ดรุณี ทวีกิตติกุล 117 ธัญกร                             ทองบัวสุววณ

98 ดวงพร                          ประยูรกิตติกุล 118 ธัญญธร                                    ปานสมบุญ

99 ดวงพร                           พงษภัทระวิทย 119 ธัญญรัศม                      วราศิริวัทธิกร

100 ดวงเพ็ญ                       โลจนะวิริยาภรณ 120 ธิติมา                                    จันทร

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 81 - 100 ลําดับที่ 101 - 120



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 ธีระนุช                               เขมานุกูล 141 น้ําเพ็ญ                                 อูวานิชย

122 นบกมล                           มหากายนันท 142 นิตยา                                     ดวงมหชัย

123 นพดล                              วิรุฬหลือชา 143 นิพนธ                              ดีเคารพคุณ

124 นพดล                                เวชวรณิชย 144 นิรมล                                     สินธุธาน

125 นพพร                               เอี่ยมวรวุฒิกุล 145 นิษฐกานต ชัยเลิศอริยกุล

126 นพรัตน                                  ยืนโยง 146 นุชจรี                           วัฒนรุงเรือง

127 นพวรรณ                              หลอสุวรรณศิริ 147 นุชนาถ                            ทัศนาจุรีสกุล

128 นพวรรณ                                   ธารธีรภาพ 148 นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ

129 นภัสวรรณ                           รัตนโชติ 149 เนตรนรินทร                               โบดขุนทด

130 นรเสฏฐ                           วสุนนราเศรษฐ 150 บรรเจิด                                ศิลปชัย

131 นรินทร ชินาจริยวงศ 151 บัณฑิตา                          เครือนาคพันธ

132 นฤชล                                      ปญญาพูล 152 บุญชัย ทวีกิตติกุล       

133 นฤภรณ                             ประจักษธรรม 153 บุญญนุช                               บุสยบุตร

134 นวพร วิจิตรวงศวิบูล 154 บุญเวียง                                นราอาจ

135 นวพร                                อติวรกีรติ 155 บุญอยู  เหมยากร

136 นวลจันทร                       หาญสกุลบรรเทิง 156 บุศรินทร                           ธรรมกิจไพโรจน

137 นอมจิต                       จันทรหมื่นไวย 157 บุษรา                                ลูกอินทร

138 นัดดา                                ผลทรัพย 158 บูรพา                              แคลวเครือ

139 นาตยา                                         กําคํา 159 เบญจวรรณ ร่ํารวยไพศาล

140 น้ําฝน                               สังขทอง 160 เบญจวรรณ                          ยิ้มประเสริฐ

ลําดับที่ 121 - 140 ลําดับที่ 141 - 160

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

161 ใบบา                           เฉลิมอธิคมสิทธิ์ 181 พนมศักดิ์                               เชาวกุล

162 ปฏิเวช                                แสงวงกาโร 182 พนารัตน                       เจียรธนะกานนท

163 ปทุมทิพย                      ทัศนียสิริกุล 183 พนิดา                                   คุณาศัย

164 ประทุม                                ปานเที่ยง 184 พรกมล                                 ธนวัฒโน

165 ประพรรณ                                แซตั้ง 185 พรชัย                               เพียงพรเพ็ญ

166 ประพัฒน                         ตั้งตระการพงษ 186 พรพรรณ                                    ไกรสํารวม

167 ประไพ                                 พุทธพงษ 187 พรเพ็ญ                                แซตั่ง

168 ประภา                               วรรุตม 188 พรรณจิต                                  บุญแดนไพร

169 ประวิทย                        วนพงษรุงเรือง 189 พรรณราย                               ชัยรัตน

170 ประเสริฐ                         จิระสมประเสริฐ 190 พรรณา                                     กาวชู

171 ประเสริฐ                             นภาพิพัฒน 191 พรสุภา                                     พรมพุทธ

172 ปราณี                                   ขบวนพล 192 พวงชมนาถ                            จริยะจินดา

173 ปริมกาญจน                            สินคงพวัสดิ์ 193 พักตรพริ้ง                             ตัณฑวิรุฬห

174 ปรียาพร                             ทรัพยแกว 194 พัชรนันท                     มหาศักดิ์พงศ

175 ปรียาภรณ ทวีกิตติกุล    195 พัชรา วงษสิทธิชัย       

176 ปลายมาส                                วงษวรสันต 196 พัชรินทร                     เหลืองรุจินันท

177 ปญญา                                    ศรีพรม 197 พัชรินทร                                บํารุงวงศ

178 ปญญา                                    สุวรรณ 198 พัชรี                            พินิจวงศวิทยา

179 ปณิตา ประเสริฐสิทธิโชค 199 พัชรี                                พินทุเรขา

180 พจนีย                            เสถียรภาพงษ 200 พัสนันต                          พรตชรัสมิ์

ลําดับที่ 161 - 180 ลําดับที่ 181 - 200

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

201 พิมพนภัส                          ฐิติพัทรกุล 221 มาลิดา                          สหพิทักษสัน

202 พิมพปวีณ                           หงสจันภู 222 มาลิน                                       พุกแดง

203 พิมพา                                  มาสุข 223 ยุทธนา                                 วิพันธ

204 พีรชา                                 ทํามาหากิน 224 ยุพเยาว                          ตุลกิจจาวงศ

205 เพชรไพรินทร                              เพ็ชรขาว 225 ยุพาวดี                               ยิ้มขลิบ

206 เพชรี                                 สถาพรวัฒนกิจ 226 ยุพิน                              สําราญวิริยะ

207 เพ็ญ                               เพียงพรเพ็ญ 227 เยาวเรส                           นาคจํารัสศรี

208 เพ็ญจันทร                           ไพศาลศุภนิมิต 228 เยาวอุมา                             โชติชื่น

209 เพลินตา                                  เจริญมานพ 229 รจนา พุทธวรพัฒนา

210 เพียงใจ                                     คําโสภา 230 รดาชนก                             จิตตธรรม

211 เพียงเพ็ญ                             พัชรวงศสิริ 231 รติญา                           วิวัฒนวิชากุล

212 ไพบูลย                           ประภาจิตสุนทร 232 รวมพร วิสาวะโท  

213 ไพรินทร                       สุวรรณวุฒิวัฒน 233 รสสุคนธ                                จูสิงห

214 ไพโรจน                                 เฮงสกุล 234 รัชนี        จินดาทัต

215 ภรภัทร                           สุขโชคชัชวาล 235 รัชนี                              ลอเจริญกิจ

216 ภัณฑิรา                                   ผัดเจริญ 236 รัชนี                                   แซจิว

217 ภานุวัฒน                                 สัพทน 237 รัญชนา                           จิรบวรวิสุทธิ์

218 ภาวสุ                                    สุขใส 238 รัตนา  สอิด

219 มนตนภา                                   วิรัชลาภ 239 รัตนา                           อาทิตยประทานพร

220 มะลิ                                      จรกิจ 240 รัตนาภรณ                            ชุณหรัศมิ์

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 201 - 220 ลําดับที่ 221 - 240



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

241 รัสรินทร                    พิริยะพงษไพบูลย 261 วรรณวิมล                               แซกิม

242 รําไพ                                   ขันผจง 262 วรรณี                          เอี่ยวภิรมยกุล

243 รุงกานต                             ศรีเมฆ 263 วรรัตน                         หาญสกุลบรรเทิง

244 รุงทิพย วัชรเมธานนท 264 วรรัตน                                พัฒนพล

245 รุงธรรม                         ชีวะวิบูลยพันธุ 265 วราภรณ                           เริงอนันต

246 รุงรัตน                       วงศบุญอุปถัมภ 266 วราภรณ                                  วันแอเลาะ

247 รุงรัตน                               แปนใจเย็น 267 วรารัตน                       อัศวพงษโชติ

248 รุงฤดี                            ครุฑดํารงชัย 268 วรินทิพย                        เหลาศิริพงศ

249 รุจศิดา วรอาวรณ 269 วัชนี                            วัฒนถวัลยวงศ

250 เรไร                                     มัจฉาชาติ 270 วัชรี                                  จอนตะมะ

251 ลักขณา                         สงวนศักดิ์ภักดี 271 วัฒนพงษ                                     วรนุช

252 ลักขณา                                    ศรีสด 272 วันทนา                                   วันแอเลาะ

253 เลอลักษณ                            ชวาลาวร 273 วาทินี                              คามพิทักษ

254 วณิชยา รัตนโชติกานนท 274 วิชิต                             กวินวงศโกวิท

255 วทัญู  อินทโพธิ์พันธุ 275 วิเชษฐ                           พิภพลาภอนันต

256 วนิดา                                  นาคนัตถ 276 วิภาดา                             จิตระวีวรรณ

257 วนิดา                                  เพ็ชรเอี่ยม 277 วิภาพร วัฒนพงศศิริ 

258 วรนุช                                       มณีนัย 278 วิภาวรรณ                          สมานัตตานนท

259 วรรณนิภา                                อุณหะรัตน 279 วิรัญญา                            เพียงพรเพ็ญ

260 วรรณเพ็ญ                           กําบุญเลิศ 280 วิรัตน                                สนองกุล

ลําดับที่ 241 - 260 ลําดับที่ 261 - 280

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

281 วิโรจน                           ตันสุวรรณนนท 301 ศิริพร                                  สิริปาณสาร

282 วิไลพร                        ล้ําลักษณไพบูลย 302 ศิริพร                                     พนาเกษม

283 วิไลพร                          พันธศรีมังกร 303 ศิริพันธุ                          เลิศบุศย

284 วิไลพร                                    แสงเพ็ชร 304 ศิริเพ็ญ                                  เทพอํานวย

285 วิสุทธิ์                        จิรบวรวิสุทธิ์ 305 ศิริรัตน                        วุฒิวงศไพศาล

286 วีณา                               ชัยรัตนวรกุล 306 ศิริสา                          พูลศรีกาญจน

287 วีระชาย                              โพธิ์ทองดี 307 ศุภมิตร                                วงษาซาย

288 วีระพงษ                              สินธุธาน 308 ศุภลักษณ                            โพธิ์เสือ

289 วีระศักดิ์                           จิตใจภูรี 309 ไศลคํา                                ธรรมจารีย

290 ศมน                                  ศิริประสพโสธร 310 สถาวร เรียมเอี่ยม 

291 ศรัณยา                                ศาสตรศศิ 311 สมเกียรติ สีตะ

292 ศศกร                                 รอดออน 312 สมจิตร                             ผองไพบูลย

293 ศศิวิมล                                ออนอรุณ 313 สมใจ                                   แซโงว

294 ศักดิ์ชัย  ศรีเพชร 314 สมบัติ                               บุญสุทัศน

295 ศิชล                             ธนวิโรจนกุล 315 สมลักษณ                         สุวิชาวรพันธุ

296 ศิริจันทร  ตัณฑเวชกิจ 316 สมลักษณ                          สมพลวิวัฒน

297 ศิริจันทรา                                ถวิลหวัง 317 สมศรี                                วิกสิตพณิช

298 ศิริชัย                         กมลวิสุทธิพงศ 318 สยาม                               อังสนันทสุข

299 ศิริธร                             สิงหพันธุ 319 สันติชัย                                สวนทวี

300 ศิริพร                              รุงโรจน 320 สายชล                                  จุฑามณี

ลําดับที่ 281 - 300 ลําดับที่ 301 - 320

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

321 สายชล                                    ลีลาศ 341 สุนันทา                            ตันติจํานรรจ

322 สายฝน                                      ชัยศิริ 342 สุนันทา                             หุณฑนะเสวี

323 สารภี                                  เกษรบัว 343 สุนิสา                               แสงพุฒ

324 สาวิตรี                                   สุริวงศ 344 สุนีย                             บุญญนันทกิจ

325 สิริพร                             วงษทศรัตน 345 สุเนตรา                                    สุขะเกศ

326 สิริวรรณ                             จันทรเวทิน 346 สุประวีร                               สงคประกอบ

327 สิรี                                วชิรอนันต 347 สุพจน                               วณิชชานนท

328 สุกัญญา                                    กานทอง 348 สุพร                               อยูเรือนงาม

329 สุคนธศักดิ์                              เจริญจิตร 349 สุพรรณี                               พรหมมา

330 สุชลรัตน                             สุพีสุนทร 350 สุพัตรา                                บัณฑุกุล

331 สุชัญญา                            เปยมจินดา 351 สุภาพร                          ไพบูลยธนะสิน

332 สุชาดา                            เจียรจรูญศรี 352 สุภาพร                                    เกตนันท

333 สุชาดา                             ฤทัยสวัสดิ์ 353 สุภารัตน                                  วิลาลัย

334 สุชาดา                               หิรัญลลิต 354 สุมาลี                                  จุนเสนี

335 สุณี                            อัศวเจริญถาวร 355 สุรศักดิ์                            ภวปญญากุล

336 สุดา                                     สุกใส 356 สุรัตน                        โรจนกิจเสถียร

337 สุทธิโรจน                           เอกธราพิพัฒน 357 สุรัตน                                เพชรมุณี

338 สุธาสินี                           เมฆพัฒนกิจ 358 สุวรรณา                        ศิริเลิศพรรณา

339 สุนทรี                               นําประเสริฐชัย 359 สุวรรณา                             ตอฤทธิชัย

340 สุนทรี                                   ใยบัว 360 สุวรรณี                         ลิมปนวงศแสน

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 321 - 340 ลําดับที่ 341 - 350



ลําดับที่ ลําดับที่

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

361 สุวรรณี                                      มาชัย 381 อรวรรณ                                 จันทรเนียม

362 แสงชัย                             เพชรพิมลมาศ 382 อรุณี                                  สุจินัย

363 แสงดาว                                 เจนใจ 383 อลิศรา                                    จันทรคุต

364 โสพิศ                             ศิริธรรมพันธ 384 อังศุธร                            บริณายกานนท

365 หนูพิน ศรีชู 385 อัจฉรา                                       ชวลิต

366 ใหม                                        ทิพทัส 386 อัญชลี                             ราษฎรเหนือ

367 อทัศน                           ชายวิริยางกูร 387 อาภาพร                         โชคชัยสวางวงศ

368 อนัญญา                                 วีรวัฒนโกศล 388 อารี                           แกวพิเศษกาญจนา

369 อนันต                             ทองสัมฤทธิ์ 389 อํานาจ                                     ฤาไชยคาม

370 อนุ                                    ทองเกษม 390 อําพัน                                  โภคาพิพัฒน

371 อนุสรณ                          ขวัญมิ่งตระกูล 391 อิงอร                                  แขรัตน

372 อภิชา                           ศิวานุวัฒน 392 อิทธิกร                              โสตถิกรกุล

373 อภิชา                                  มัสโอดี 393 อุมาพร                             หวังธีระนนท

374 อภิญญา                                คงคานนท 394 อุไรรัตน                            การอวน

375 อภินันท                             รัชฏสมบัติ 395 อุษณีย                                 ตั้งปฏิภาณ

376 อมรรัตน                        อรัญศักดิ์ชัย 396 อุษา                          อินทรราชบัณฑิตย

377 อรชร สารศักดิ์ 397 เอกชัย                                 อาชาพิพัฒน

378 อรนุช                                       ไทรงาม 398 เอกลักษณ                               คลังทอง

379 อรวรรณ                            ตั้งสุนทรวิวัฒน 399 เอมอร                                  ตีระสิทธิพล

380 อรวรรณ                                ค้ําสกุล 400 เอื้อ                                  ทิมรัตน

ลําดับที่ 361 - 380 ลําดับที่ 381 - 400

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล
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