
ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการอบรมตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ
1 นางสาว กชกร โพธิ์เอก
2 นาง กชพร วงษ์ศิริ
3 นางสาว กนกวรรณ ชนะวงษา
4 นางสาว กนกอร คล้ายพงษ์พันธุ์
5 นางสาว กรรณิการ์ นาคเงิน
6 นางสาว กรองทอง สุดใจ
7 นางสาว กริชวรรณ ชาญหัตถกิจ
8 นางสาว กฤติยา หาญวีระวงศ์
9 นางสาว กัณฑิมา สุภาวิทย์
10 นางสาว กานดา ญาติเจริญ
11 นาย กิตติ โพนุสิต
12 นาย กิตตินันท์ มาค า
13 นาง เกิดศิริ ไชยนอก
14 นางสาว คณพิชญ์ นาคคง
15 นางสาว คุณชา เนตรวงศ์
16 นางสาว จรสนวล ยงยุคันธร
17 นางสาว จันทนา ถวิลเชื้อ
18 นาง จันทร์จิรา วิวัฒนพน
19 นางสาว จารุ แสวงศิริผล
20 นางสาว จิตตวดี บญุรักษ์

( โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จงัหวัดสมุทรปราการ

ระหว่างวันที ่ 18 - 19  ธันวาคม  2561
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภมูิ แอร์พอร์ต จงัหวัดสมุทรปราการ

                2.  กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรม
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21 นางสาว จิตติมา ลึกลือ
22 นางสาว จินตนา อรุโณทัยสุขพันธ์
23 นางสาว จิรวัฒน์ จีนกลาวง
24 นางสาว จีรนันท์ วายประโคน
25 นางสาว จุลีพร ชูรักษ์
26 นาย เฉลิมชัย รวมต่อกิจ
27 นางสาว ชฎาณัฐ ปญัจะธง
28 นางสาว ชนกภทัร์ รุ่งเรือง
29 นางสาว ชนิดา สิมสินธุ์
30 นางสาว ชมภแูพร พรหมเมตตา
31 นางสาว ชลธิชา อินทร์โพธิ์
32 นางสาว ชัญญานุช ยินดีมิตร
33 นาย ชัยพร สืบสงัด
34 นาย ชาญยุทธ ณ รังษี
35 นาย ชาญวิทย์ รัตนะโสภณชัย
36 นาย ชินโชติ สวงขันธ์
37 นางสาว ชื่นจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์
38 นางสาว ญนันทพร กันทาธรรม
39 นางสาว ญาโณทัย กล้าหาญ
40 นางสาว ฐาณิตา ศรีอินทร์
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41 นาย ฐานกรณ์ โตยะสิทธิ์
42 นางสาว ฐิติกาญจน์ กอศรีลบตุร
43 นางสาว ฐิติกานต์ ทองเอ่ียม
44 นางสาว ฐิติมา สุวรรณเพชร
45 นาง ณชญาดา สุริยะสังกาศ
46 นางสาว ณพรี ยงสวัสดิ์ธนากร
47 นางสาว ณัชค์แพรวา อรุณเคชรเงิน
48 นาง ณัชชา พรหมอุตม์
49 นางสาว ณัฐพัชร์ ดุลยพิสุทธิ์
50 นาง ณุจี เพชรพรหม
51 นางสาว ดวงใจ คงสุจ
52 นาง ดวงนภา มีศรี
53 นางสาว ดารุณี พรชูเกียรติ
54 นางสาว เดือนรุ่ง โพธิ์หอม
55 นางสาว ถิรญา ประสงค์ธนกิจ
56 นาง ถิรดา คงวุธ
57 นางสาว ทรายแก้ว วงษามาตย์
58 นาย ธนเทพ บญุไกร
59 นางสาว ธัชนภคั ทองทั่ว
60 นาง ธีรารัตน์ กาพย์เกิด
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61 นาง นงรัตน์ ล่ าสัน
62 นางสาว นพมาศ อ่อนละออ
63 นางสาว นภาพร แสงชัยทวีรักษ์
64 นางสาว นราวดี แสงประเสริฐ
65 นาย นรินทร์ ชาญโลหะการกิจ
66 นางสาว นริศรา ปรุะสิริ
67 นางสาว นันทรัตน์ สังข์สิงห์
68 นาง นัยนา อัครชัยเจริญกุล
69 นางสาว นิตยารัตน์ จันทร์แก้ว
70 นาย นิติ บญุฤทธิ์เดโช
71 นางสาว นิภา เต็มกษาปน์
72 นาง นิภาพร ปาตะบตุร
73 นางสาว นิรัญญา นุมขุนทด
74 นาง บศุรา รันจรูญ
75 นางสาว บษุญา พงศ์เตรียง
76 นาย ประกอบ ทวีรัตน์
77 นาง ประภา ดอกขัน
78 นาง ประภาพร ฐานกิตติคุณ
79 นาย ประเสริฐ บญุศรี
80 นางสาว ปรัชญานีย์ สกุลเด็น
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81 นางสาว ปรีดา แก้วรัก
82 นางสาว ปรียานุช เทียนเจริญ
83 นาง ปลิ่น จอมผา
84 นาง ปทัมาวดี พรหมจันทร์
85 นาง ปานทิพย์ แดงถนอม
86 นางสาว ปยินาฏ เก้ือสกุล
87 นางสาว ปยิะวรรณ สวัสดิ์สูงเนิน
88 นางสาว ผกามาส ขจรศรี
89 นาง พรนิภา จันทร
90 นางสาว พรรณประไพ ศิริสารโสภณ
91 นาง พรรณี  กันพงษ์
92 นางสาว พรลัทธ์ สินสิริจิรธัช
93 นางสาว พักตร์วิภา สีดากุล
94 นางสาว พัชราภรณ์ เพ่ิมอริยะ
95 นางสาว พัชริกา แม้นพวก
96 นางสาว พัชริดา ยอดน้ าค า
97 นางสาว พาฝัน พูลสวัสดิ์
98 นางสาว พิชญาภา ศิรินโท
99 นาย พิชิต ตนาวาทวิวัฒน์
100 นางสาว พิมเงิน  ฉิมพิภพ
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ล าดับ

( โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จงัหวัดสมุทรปราการ

ระหว่างวันที ่ 18 - 19  ธันวาคม  2561
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภมูิ แอร์พอร์ต จงัหวัดสมุทรปราการ

                2.  กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรม

101 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ธุวภาควิทย์
102 นางสาว พิไล เล็กวิไล
103 นาง พิไลพร แสงหิรัญ
104 นาง พีรญา ปงุยะ
105 นางสาว เพ็ญพิชชา กนิษฐสวัสดิ์
106 นางสาว เพ็ญฤพร     ชัชวาลชลธีระ
107 นาง ภรภทัร อยู่สุข
108 นาย ภสัสร โชคสิริสวัสดิ์
109 นางสาว ภญิญดา วิริยะ
110 นาย มงคล พงษ์จิตภกัดิ์
111 นาง มณฑา  สุขกาย
112 นางสาว มณฑาทิพย์ ยอดสุวรรณ
113 นางสาว มณีรัตน์ พรมสวัสดิ์
114 นางสาว มนธิดา สุทธิเรืองวงศ์
115 นางสาว มนสิณีย์ ลุ่มจันทร์
116 นางสาว มัทนา อ้วนศรีเมือง
117 นาย ยรรยง เจียมสุขุสจิตต์
118 นาย ยุทธศักดิ์ ชัยมานะ
119 นางสาว ระตนกนก ศิลาอ่อน
120 นางสาว รัชต หามนตรี



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการอบรมตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

( โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จงัหวัดสมุทรปราการ

ระหว่างวันที ่ 18 - 19  ธันวาคม  2561
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภมูิ แอร์พอร์ต จงัหวัดสมุทรปราการ

                2.  กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรม

121 นางสาว รัชย์ชามญชุ์ โตวิวัฒน์
122 นางสาว รุจิกาญจน์ ปติิทวีธนวัฒน์
123 นางสาว รุจิเรศ  ทองบญุเรือง
124 นาย ฤทธิ์ เพชรพรหม
125 นางสาว ลัดดา ศรีทา
126 นาย ลือชื่อ ชื่อลือชา
127 นาย ลือไทย รื่นรักษา
128 นางสาว วนิดา แสงชวลิตร
129 นางสาว วรนุช ภกัติยมงคลกุล
130 นางสาว วรรณภา สืบสิงห์
131 นางสาว วรรณา หมวดทอง
132 นางสาว วรรัตน์ วันเพ็ญ
133 นางสาว วรัญญา มีแก้ว
134 นางสาว วรัญญา ฟูน้อย
135 นาง วรัญภร สุขอนันต์
136 นางสาว วราพร นรัญลักษณ์
137 นางสาว วริทธิ์ฐา จารุธีราเศรษฐ์
138 นางสาว วรินทร ศรทิพย์
139 นางสาว วริศรา ภมูิพิทักษ์
140 นางสาว วริษฐา อินทะจันทร์



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการอบรมตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

( โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน )
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141 นาย วันชัย จรรยาฐิติกุล
142 นางสาว วันดี บรูณสิงห์
143 นางสาว วันทนีย์ ไทยปาน
144 นางสาว วัลยา ว่องทวีเจริญพร
145 นาง วีรดา พวงล าใย
146 นาง วีรภา หมอเอก
147 นางสาว ศติสา จันทราวุฒิกร
148 นางสาว ศรีสกุล พรรณผิว
149 นาย ศักดิ์ไชย อภวิัฒนธนวงษ์
150 นาง ศิริกัลลยา ศักดิ์วณิชด ารง
151 นาง ศิริพร วงษ์เกษร
152 นางสาว ศิริวรรณ นามวงษ์
153 นางสาว สกนธ์ทิพย์ นามสง่า
154 นางสาว สนิทใจ สายเภอ
155 นาย สมชาย ใจบรรจงกุล
156 นางสาว สมจิตร ปราสุวรรณ
157 นางสาว สมใจ แสงทองสกุลเลิศ
158 นางสาว สมพร ดิษคุ้ม
159 นางสาว สมภสัสร ตนัยอัชฌาวุฒ
160 นางสาว สายทิพย์ อ้นอุ่น



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการอบรมตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

( โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ จงัหวัดสมุทรปราการ
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ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภมูิ แอร์พอร์ต จงัหวัดสมุทรปราการ

                2.  กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรม

161 นางสาว สาวิตรี รัตนสันเที๊ยะ
162 นาย สิทธิพล เน้ือทอง
163 นางสาว สิริณัฐญา สิริสกุลเกียรติ
164 นางสาว สิริมา กังวาล
165 นาง สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
166 นางสาว สุกฤตา อนันตภณัฑ์
167 นางสาว สุกัญญา วงษ์เกษร
168 นางสาว สุชญา อุดมสัจจานันท์
169 นาง สุณี ตั้งสิริไพศาล
170 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์อ่อน
171 นางสาว สุทธิษา ธรรมรงค์
172 นาย สุธารทิพย์ โพธิ์สาราช
173 นางสาว สุนีย์ วงศ์สินธุ์เชาว์
174 นางสาว สุปราณีน์ พจนาวโรภาส
175 นางสาว สุภาภรณ์ ตั้งเจตน์จรุง
176 นาย สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล
177 นางสาว สุวารี บริสุทธิคุณ
178 นางสาว สุวิชา แก้วฟ้าเจริญ
179 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
180 นางสาว เสาวลักษณ์ อนุพัตร์



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกจากใบสมคัรใหส้อคคลอ้ง
กับคุณสมบตัติามประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัช ีพ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ไดร้ับ
คัดเลอืกไมเ่ขา้ร่วมการอบรมตามวันเวลาดงักลา่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไมใ่หเ้ขา้รับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสตอ่ไป

ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ

( โปรดจ าล าดบัที/่พรอ้มแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน เพ่ือรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน )

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
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ระหว่างวันที ่ 18 - 19  ธันวาคม  2561
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                2.  กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรม

181 นาง โสภาพรรณ อัมพุชินทร์
182 นางสาว อนงค์ โพธิ์หอม
183 นาย อนุ ทองเกษม
184 นาย อภขิาติ ทองบญุเรือง
185 นางสาว อมรรัตน์ อินสง่า
186 นางสาว อรฑดา เจริญวัฒนา
187 นางสาว อรไท สว่างเมือง
188 นาง อรวรรณ สุวรรณรัตน์
189 นางสาว อรอุมา อุปรัง
190 นางสาว อริญญา ปอ้มจันทร์
191 นางสาว อริสา ตันศิริ
192 นางสาว อรุณภา หงษา
193 นางสาว อรุณวดี สังข์แก้ว
194 นางสาว อรุณศรี ฉันท์ชวลิต
195 นางสาว อัญชลี นิยม
196 นางสาว อัมพา สิมสินธุ์
197 นางสาว อัมรา ธนาสารพูนผล
198 นางสาว อาภรณ์ นวลไธสง
199 นางสาว อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
200 นาย อิทธิโชติ แสงศรี
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ตอ่เน่ืองทัง้ 2 วัน  และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุการสมัมนาเทา่น้ัน มฉิะน้ัน จะไมส่ามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ
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ระหว่างวันที ่ 18 - 19  ธันวาคม  2561
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภมูิ แอร์พอร์ต จงัหวัดสมุทรปราการ

                2.  กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีึจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรม

201 นางสาว อุไรวรรณ ขันเงิน
202 นางสาว อุษณี เทนสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กองก ากับบญัชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนส่งเสริมพัฒนาส านักงานบญัชีคุณภาพ
โทร. 0 2547 5981
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com


