
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เมือ่สิน้สุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำงสำว กชกร โพธิ์เอก
2 นำง กชรักข์ ถิรโสภี
3 นำงสำว กรกนก อินทร์สมร
4 นำงสำว กรองแก้ว สมำทอง
5 นำงสำว กฤตพร กิตติชัยบุญ
6 นำย กฤตภำส พรอำภำ
7 นำย กฤติเดช วิทยำเดชำคุณ
8 นำงสำว กัญชณิษฐ์ วงศ์จิระโชติกุล
9 นำง กุลนิดำ บุรภัทรวรำกุล
10 นำงสำว กุลนิภำ ไพโรจน์กีรติกุล
11 นำงสำว เกวลี แก้วกอง
12 นำงสำว จรัสรัชฎ์ จิวสิริวงส์
13 นำงสำว จรินทร ศักด์ิบัวทอง
14 นำงสำว จันทิมำ อังศุพำณิชย์
15 นำงสำว จำรุวรรณ มำตนำค
16 นำงสำว จิรำภรณ์ ทุยำวัด
17 นำง ชญำดำ ตันพำนิช
18 นำงสำว ชนิษฐ์ภัค อภิณห์พัฒนโชติ
19 นำง ชมพูนุท เรืองทอง
20 นำง ชลำลัย สุขสถิตย์

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

ช่ือ-นำมสกุล

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้สง่ e-mail แจง้รำยช่ือผู้มสีทิธเิข้ำร่วมอบรมฯ ใหท้ำง e-mail ที่ทำ่นได้ลงทะเบียนไวอี้กหน่ึงช่องทำง

( ทั้งน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรว่มอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกลำ้ส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จงัหวัดรำชบุรี

ระหว่ำงวันที ่ 7 -8  พฤศจกิำยน  2562
ณ โรงแรม ณ เวลำ รำชบุร ีจงัหวัดรำชบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธิส์ ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
21 นำย ชำญชัย ชูกลิน่
22 นำงสำว ชำลิสำ นวลนรลักษ์
23 นำงสำว ชุลีอร ปัญญำวัฒนพงศ์
24 นำงสำว ณัฎฐณิศำ อมรเฉลิมวิทย์
25 นำงสำว ณัฐกฤตำ วิทยำเดชำคุณ
26 นำย ณัฐกิจ รับสมบัติ
27 นำงสำว ณัฐปภัสร์ วงศ์อรุณฤกษ์
28 นำง ณีรสินุช สีวะรำ
29 นำงสำว ดวงนภำ นภำลัย
30 นำงสำว ทัณฑิกำ ปำนสุวรรณ
31 นำงสำว ทัศนีย์ เลิศบุญยะรัตน์
32 นำง ทิพรดำ  มัน่ใจ
33 นำงสำว ธณิตำ ถ้ ำทอง
34 นำย ธนกฤต จ ำลองรักษำ
35 นำย ธนพล จิตบุญ
36 นำย ธนวรรษ บัวเจก
37 นำง ธมนพัชร์ เกิดพูล
38 นำงสำว ธมลวรรณ สุวรรณเพ็ง
39 นำย นพัชรกรณ์ อิสรไกรศีล
40 นำงสำว นริศรำ รุ่งรวยศรี
41 นำง นัฏฐ์ภัสสร มณีพงษ์
42 นำง นันทำ ขยนั
43 นำงสำว นำตยำ ชุ่มใจ
44 นำย นิยม อุส่ำห์ฤทธิ์
45 นำงสำว นิศำรัตน์ ชัยมงคล
46 นำงสำว บุปผำ มหำสวัสด์ิ
47 นำง บุษรำ มำตรสิทธินนท์
48 นำงสำว ปภัสสร แก้วใส
49 นำย ประเสริฐ บุญศรี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
50 นำงสำว ปรำณี เก้ือกูลรัฐ
51 นำงสำว ปรำณี ศิริภักดี
52 นำง ปุณิกำ พูนขวัญ
53 นำง ผำนิต ลิม้ศฤงคำร
54 นำงสำว พรทิพย์ เล็กจินดำ
55 นำงสำว พรธิดำ ป่ินทองค ำ
56 นำงสำว พรเพ็ญ ศรีจ ำปำ
57 นำงสำว พรรณชำ เกิดทรัพย์
58 นำงสำว พัชรินทร์ สุขส ำรำญ
59 นำงสำว พัชรี กัลติวำณิชย์
60 นำย พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
61 นำย พิฉัตร พฤกษำโรจนกุล
62 นำย พิชิต ไชยคีรี
63 นำงสำว พิมเงิน ฉิมพิภพ
64 นำง พิมพ์พิศำ ล้ ำลักษณ์ไพบูลย์
65 นำงสำว พิรุณลักษณ์ ค ำงำม
66 นำงสำว เพชรรัตน์ สีเหมือน
67 นำง ภคพร เหมือนช้ำง
68 นำง ภัทริน ธัชศฤงคำรสกุล
69 นำงสำว มำลี สุขส ำรำญ
70 นำงสำว มินัญชลำ พุ่มมำลี
71 นำงสำว รดำมณี วำรีนิล
72 นำงสำว รติกำล บัวเขียว
73 นำงสำว รัศมี ศิริมำศเกษม
74 นำงสำว วนิษำ พลเยี่ยม
75 นำงสำว วำสนำ บุญตัน
76 นำงสำว วิจิตรพร เขียวแดง
77 นำงสำว วิจิตรำ อินทร์สนอง
78 นำงสำว วิภวำนี หนูยงั แคมพ์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
79 นำงสำว วิภำวดี สุริยชัย
80 นำงสำว วิรัชญำ   พรมฮวด
81 นำง วีรดำ พวงล ำใย
82 นำงสำว ศดำนันท์ ไชยโพธิ์
83 นำง ศรีนวน สมนำค
84 นำงสำว ศิริลักษณ์ กระต่ำยทอง
85 นำย ศุภชำติ รอดรักษำ
86 นำง สถำพร ขันธคีรีวัฒน์
87 นำย สมชำย บุญสด
88 นำงสำว สมบัติ   เกตุฐิน
89 นำงสำว สมพร สัตยซ่ื์อ
90 นำง สมำพร เสียงจักรสำย
91 นำงสำว สร้อยวลี แสงสินธุ์
92 นำง สำยวสันต์  ภำษำรุณ
93 นำงสำว สิริพร ผ่องสังข์
94 นำงสำว สุกฤตำ ดีเจริญ
95 นำงสำว สุกิจตำ จันทร์บุตร
96 นำงสำว สุขจิตต์ งำมศรีวงศ์
97 นำง สุชำดำ รำมัญอุดม
98 นำงสำว สุชำดำ  มีทรัพยธ์ีรพงศ์
99 นำงสำว สุธินันท์ สุวรรณเพ็ง
100 นำงสำว สุนทรี แสงสินธุ์
101 นำงสำว สุพัตรำ กลมกล่อม
102 นำง สุภรัตน์ เลขะภักดีกุล
103 นำง สุภำวดี เครือวัลย์
104 นำย สุรศักด์ิ เครือวัลย์
105 นำงสำว สุระภี ดีพลภักด์ิ
106 นำงสำว สุรียร์ัตน์ สุขส ำรำญ
107 นำย สุวพันธุ์ เฟ่ืองวงศ์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
108 นำงสำว หน่ึงฤทัย สุวะสำร
109 นำงสำว อณัญญำ อิณศิรวรำ
110 นำง อรุณีย์ เจริญศักด์ิ
111 นำงสำว อุไร จู๋ยนืยงค์
112 นำงสำว เอ้ือมพร ไพศำลย์

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


