
กรุณาตรวจสอบลําดับรายชื่อพร้อมนําไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีตามโต๊ะลงทะเบียนท่ีกําหนด   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับท่ี 1-140  โต๊ะตัวท่ี 1  โต๊ะตัวท่ี 2

ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

1 กนกนุช บุญเสริมชัย 21 ขวัญใจ เต็มปิยพล
2 กนกพร บุญสุขโชติ 22 จริยา ศรีสุปรีชา
3 กนกอร วัฒนสกุลไพศาล 23 จันทนา จุลละมณฑล
4 กรกต แซ่อ่อง 24 จันทนา ศรีธร
5 กรณพ โกศลวชิรกิจ 25 จารุพร รสทิพย์
6 กรุณา วิจิตรภิรมย์สุข 26 จารุพร เอ่ียมอรุณไทย
7 กฤษฎา นนท์นภาพันธ์ 27 จิตตรี นาคเขียว
8 กฤษณี เจริญจันทร์ 28 จิตติมา จันทิม
9 กฤษมล เจริญสุข 29 จิตติมา จันท์แสนโรจน์
10 กัญญา หาญทอง 30 จิตรา กาญจนรัตน์
11 กัญญา ปิตุจาตุรนต์ 31 จิตราพร อยู่สมบูรณ์
12 กันยารัตน์ เสกสรรพานิช 32 จินตนา อร่ามสมบัติดี
13 กัลยมพร ปานทับ 33 จีรภา อินทรวสุ
14 กัลยากร วีรภัทรา 34 จุฑาทิพย์ บุญเรือง
15 กาญจนา ถาวงกลาง 35 จุฑาทิพย์ วันไชย
16 กานตญา ภักดีพลเกตม์ 36 ฉันทนัทธ์ อัสธีรวัฒน์
17 กิตตินุช ธีรโชติมงคล 37 ชัยยันต์ สิบพันทา
18 กุลทิรา สงวนทรัพยากร 38 ชัยโรจน์ เลียงขจรเกียรติ
19 เกศริน อุปริสัจกุล 39 ชาตรี ศิรพานิชกร
20 ขนิษฐา จูฑาวัฒนานนท์ 40 ชุติกาญจน์ ตังกวย

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เร่ือง "รอบรู้เร่ืองการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสําหรับทุกกิจการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง"
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

    สวัสดิการกรมฯได้จัดโต๊ะลงทะเบียนไว้ตามลําดับ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนหน้าห้องอบรม

ลําดับท่ี 141-284

ลําดับที่ 1 - 20 ลําดับที่ 21 - 40



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

41 ชุลีพร นุสันรัมย์ 61 ต้น แขนสูงเนิน
42 ไชยากูล ใจอินทร์ 62 ตรีทิพย์นิภา เตชะเพ่ิมผล
43 ฐานานันต์ มหันต์สุคนธ์ 63 ทรงกลด ล้ิมบุญยประเสริฐ
44 ฐิติยา คิมสกุลเวช 64 ทองใบ จันทะพิมพ์
45 ณฐกมล นฤดีสมบัติ 65 เทพี ยวงเกตุ
46 ณัฏฐกัญญา สิทธ์ิเดชวรกมล 66 เทอดชัย สิมะขจรบุญ
47 ณัฏฐ์ชุดา อุดมไทย 67 ธนภรณ์ ศรีกฤษณ์
48 ณัฏฐ์ธนัน หทัยวิทวัส 68 ธัญญพัทธ์ วรวงศ์สถิตย์
49 ณัฏฐิกานต์ รุ่งฟ้ารังรอง 69 ธัญญพัทธ์ เศรษฐ์ทวีวุฒิ
50 ณัฐ สามัตถิยะ 70 ธัญลักษณ์ เพ็ชรสวัสดิ์
51 ณัฐนันท์ รักมั่น 71 ธีรเชษฐ์ นิจศรีวงษ์
52 ณัฐพร สอนพงษ์ 72 ธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์
53 ดรุณี ทวีกิตติกุล 73 เธียรชัย ลาภปรารถนา
54 ดรุณี เอกมหาศาล 74 นงเยาว์ พรไชยศิลป์
55 ดรุณี ธรรมประเสริฐ 75 นบชนอร จุมพล
56 ดวงแก้ว ภิรมย์รัตน์ 76 นริสสา กัจฉัปนันท์
57 ดวงจันทร์ ว่องไวตระการ 77 นวนิช ศรีบุญเรือง
58 ดวงเดือน เขมกวัฒน์ 78 นวพร สุคนธ์
59 ดวงพร เร่ิมยินดี 79 นวลจันทร์ หาญสกุลบรรเทิง
60 ดุสชริน อาภรณ์ 80 นันทวัน ต.ศิริวานิช

ลําดับที่ 41 - 60 ลําดับที่ 61 - 80

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

81 นันทิดา ดิลกวรโชติ 101 ปาริชาติ แสนสําแดง
82 นารี มหรณพภพพงศ์ 102 ปิยะลักษณ์ บัวศรี
83 นิรมล จิรสุขานนท์ 103 ปิยะวัฒน์ ตรีทิพย์รัตน์
84 นิสา ทองประเสริฐ 104 ปุณยนุช โรจนธารา
85 นิอร ใยบัว 105 เปรมจิต กีรติวัฒนกูร
86 บรรเจิด โกวิทคณิต 106 พเยาว์ บัวบาน
87 บัณฑิต หงษ์สุวรรณ์ 107 พรชัย พิพัฒน์ดํารงกุล
88 บําเพ็ญ ศิริเศรษฐ์ 108 พรชัย มิทิตานนท์
89 บุญชัย ทวีกิตติกุล 109 พรทิพย์ ปานทอง
90 บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย 110 พรทิพย์ ศิรินคร
91 บุษบง โพธิสาร 111 พรทิพย์ เหลืองสุรรังษี
92 เบญจพร ก้องเกียรติวงศ์ 112 พรนิภา แสงนาค
93 ปทิตตา ประสมพล 113 พรผกา ไพสิฐธนากร
94 ประกาญจน์ มินทะนา 114 พรรณทิพย์ วัยวัฒนะ
95 ปรีเปรม ขําโสภา 115 พรรณพร ภู่รัตน์
96 ปรียาดา ชาญภัทรวาณิช 116 พรสุดาทิพย์ สุวรรณสาร
97 ปรียาพร ชุคะรัมย์ 117 พรสุภา พรมพุทธ
98 ปรียาภรณ์ ทวีกิตติกุล 118 พลชธร วรนุช
99 ปัญญรส ชลวิชิต 119 พัชรา วงษ์สิทธิชัย
100 ปานจิต ทยานุวัฒน์ 120 พัชรินทร์ บํารุงวงศ์

ลําดับที่ 81 - 100 ลําดับที่ 101 - 120

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

121 พัชรินทร์ พิพัฒน์กุลกิจ 141 มนต์รักษ์ อินทะชัย
122 พัชรินทร์ กิจเจริญไพศาล 142 มนภร จิรสิงห์
123 พัชรียา สุดปาน 143 มยุรา ปิยสมบุญ
124 พิชชาพร จันทรานุรักษ์ 144 มานะ ศรีวิกานนท์
125 พิณนภา งานสุจริต 145 เมธาวี ศุภพิทักษ์
126 พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์ 146 ยุวดี เตชะกาญจนกิจ
127 พิมพ์นภัส ฐิติพัทธกุล 147 ยุวดี พัฒนวสันต์พร
128 พิมพ์ผกา วนานุกูล 148 เยาวภา วัชรพงศ์ปรีชา
129 พิมพรรณ พละโพธิ์ 149 ระพี แก้วศรีงาม
130 พิลาพร พันธ์คําภา 150 รัชดา วรรธนะภาคิน
131 พิสมัย พรนาวากุล 151 รัชนี จินดาทัต
132 พุทธชาด สมิตเมฆ 152 รัชนีกร ปวิตรปก
133 ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ 153 รัชมาลย์ สุจิตจร
134 ภัทรนิษฐ์ ปีย์วราสุขสิน 154 รัตน์ฐาภัทร วุฒิมหานนท์
135 ภัทรานษิฐ์ เชื้อวู่หลิม 155 รัตนา อาทิตย์ประทานพร
136 ภาวิณี ยืนอ๊อด 156 รัตนา เทพทรงวัจจ
137 มงคลลักษณ์ เวชพันธ์ 157 รัตนาภรณ์ ชุณหรัศม์ิ
138 มณฑา ไพศาล 158 รัสรินทร์ พิริยะพงษ์ไพบูลย์
139 มณฑิตา วงษ์กรณ์ 159 ราตรี ผลุงกระโทก
140 มณีนุช สดศรีเจริญ 160 รําไพ สมจิตรมูล

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

ลําดับที่ 121 - 140 ลําดับที่ 141 - 160



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

161 รุจิณีย์ สิริสุวรรณกิจ 181 วิภาดา ณรงค์โยธิกุล
162 ลักขณา ศรีสด 182 วิภาพันธ์ ทรงสถาพรเจริญ
163 วรนุช มณีนัย 183 วิภาวดี สีดาพล
164 วรรณี แซ่ล้อ 184 วิริยา เตียเจริญ
165 วรรัตน์ หาญสกุลบรรเทิง 185 วิลาวัลย์ หล่อบุญสม
166 วรวรรณ แววศร 186 วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก
167 วรวรรณ เบญมูซา 187 วิษณุ สุขประเสริฐ
168 วรัตม์ชยา ชะอุ่มพานิช 188 วุฒิพงษ์ ทับเท่ียง
169 วราภรณ์ กรรณิการ์ 189 ศศิธร ทองป้ัน
170 วราลักษณ์ บูรณเขตต์ 190 ศศิธร วงศ์วิไล
171 วรินรัชต์ ดาวศรประศาสน์ 191 ศศิวิมล บุญอาชาทอง
172 วลัยลักษณ์ โอภาเฉลิมพันธ์ 192 ศานตา เจริญลาภ
173 วัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ 193 ศิริพร จงสถิตย์ไพบูลย์
174 วัชรพงษ์ อ้วนวงค์ 194 ศิริพร พนาเกษม
175 วันทนา จันทร์ทายะวิจิตร 195 ศิริเพ็ญ เทพอํานวย
176 วันวิสาข์ บุญมา 196 ศิริมา ศรีศุกร์เจริญ
177 วิจิตรา วิราพงศ์ 197 ศิริรัตน์ ศรีดามา
178 วิชัย ตันติชนะกุล 198 ศิริวลัย จงสถิตย์ไพบูลย์
179 วิชัย ปราบพาล 199 ศุภภรณ์ กาบสุวรรณ
180 วิภา คุปต์วาทินกุล 200 ศุภร กังวานเกียรติชัย

ลําดับที่ 161 - 180 ลําดับที่ 181 - 200

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

201 สมชาย นันทนาวงศา 221 สุนัน ลาภดํารงกิจ
202 สมบุรณ์ เอกวิโรจน์สกุล 222 สุนารี ธรรมรุจิกุล
203 สมศรี วิกสิตพณิช 223 สุนิดา ลีละสิริ
204 สานิตย์ เสวกคเชนทร์ 224 สุนี วัสสะนานุกุล
205 สายชล โตเอ่ียม 225 สุนีย์ มหาชัยราชัน
206 สายทอง สุวรรณจีราช 226 สุนีย์ บุญญนันท์กิจ
207 สายไหม หาญสุวัฒน์ 227 สุประวีณ์ รัตนศิริสกุล
208 สาวิตรี นิลพล 228 สุประวีร์ สงค์ประกอบ
209 สิริพร วงษ์ทศรัตน์ 229 สุพจน์ ฐิติเวศน์
210 สิริพรรณ เชยกล่ิน 230 สุพร สมรรคะบุตร
211 สิริวรรณ จันทรเวทิน 231 สุพัตรา บัณฑุกุล
212 สุคนธศักดิ์ เจริญจิตร 232 สุพัตรา ยะสุนทร
213 สุจิตรา จิตต์ชัยวิสุทธ์ิ 233 สุภัทรา กระแจ่ม
214 สุชาดา เร่ิมยินดี 234 สุภาพร ศิลปเวทิน
215 สุชีลา วรรณกลาง 235 สุภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
216 สุดารัตน์ วิริยะเกียรติ 236 สุภาภรณ์ แขนสูงเนิน
217 สุดาวดี ไชยโรจน์ 237 สุมาลี จุนเสนี
218 สุธาสินี เมฆพัฒนกิจ 238 สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา
219 สุธิศา กาสัน 239 สุรัชนา อดุลย์มหามนตรี
220 สุธี เผยกลาง 240 สุรางค์รักษ์ ชัยศรีโชติ

ลําดับที่ 201 - 220 ลําดับที่ 221 - 240

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

241 สุรีย์ ลีลางามสุวรรณ 261 อรชุน รวิโชติกุล
242 สุลัยพร ศรนุวัตร 262 อรทัย โกมัยพันธ์
243 สุวณี เตวิชา 263 อรนุช โคคํา
244 สุวรรณ์ณี ทับเท่ียง 264 อรนุช พุ่มพวง
245 สุวรรณ์นี เพ็ชรส่ีหมื่น 265 อรพิน ชนะรัชชรักษ์
246 สุวรรณี ล้ิมสุขศรีกุล 266 อรรถชัย บุญชละลักษี
247 สุวิทย์ เต็มสุขย่ิง 267 อรรถยา แซ่เอ้ียว
248 เสาวลักษณ์ แซ่ฉั่ว 268 อรสา ปริวัตรวรวุฒิ
249 เสาวลักษณ์ ลิมป์เฉลิม 269 อรอุมา หารประทุม
250 หทัยรัตน์ แน่นอน 270 อรัญญา เรืองสุวรรณ
251 หนึ่งฤทัย ปรัชญกุล 271 อรุณี สุจินัย
252 อธิชัย เพ็ชร์กุล 272 อังศุธร บริณายกานนท์
253 อนงค์นาฏ รัตนภูมิภิญโญ 273 อัญชนา กิตติธรานนท์
254 อนุชัย ชุ่มชื่น 274 อัญชลี เมืองคํา
255 อภิชญา จัดการ 275 อัมพร มานะวาณิชเจริญ
256 อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ 276 อารี วิไลวรรณ
257 อมรรัตน์ แก้วสุวรรณ 277 อารีย์ น้อยคล้าย
258 อมรรัตน์ ภัทรอารยสกุล 278 อําพล วารีสอาด
259 อมรรัตน์ เอ่ียมสังวาลย์ 279 อุทัยวรรณ์ มากรักษ์
260 อมราพร โรจนอิศรานนท์ 280 อุบลรัตน์ โพธ์ิกมลวงศ์

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

ลําดับที่ 241 - 260 ลําดับที่ 261 - 280



ลําดับที่ ลําดับที่
ลงทะเบียน ลงทะเบียน

281 อุไร วนานุกูล
282 อุษณีย์ เหมเชษฐ
283 อุษา วิวรรณชนานุตร์
284 อุษา สุขสมจิตร

ลําดับที่ 281 - 284

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล


