
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวนัเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วนั และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำย กนกชัย เปลี่ยนสกุล
2 นำงสำว กมลพรรณ รอดค ำ
3 นำงสำว กรกฎ วังคีรี
4 นำง กัลยวรรธน์ ชูวณชิชำนนท์
5 นำย กัษมำ หิรัญญำณภร
6 นำงสำว กิชชำญำ ชินชัยวุธ
7 นำย กิตติศักด์ิ สำธนะโชต์ิ
8 นำย โกมินทร์ แก่นสำรี
9 นำงสำว ขนิษฐำ ดอกไม้ทอง
10 นำงสำว จงรักษ์ อรุณรื่น
11 นำงสำว จรัสขวัญ งำมบ้ำน
12 นำย จกัรพรรด์ิ กำญจนธนำนนท์
13 นำง จนัทร์จริำ รักผกำวงศ์
14 นำงสำว จติต์พิชชำ ศรีสุขวรำนันท์
15 นำงสำว จริำวรรณ์ วิไลศิริ
16 นำงสำว จรีวรรณ ค ำนวน

( โปรดจ ำล ำดับที่/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ทัง้น้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 กรกฎำคม  2563
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรยีล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์พิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

                  2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง
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กำรอบรมตำมวนัเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป
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17 นำย เจษฎำ ไล้ทองค ำ
18 นำงสำว ฉัตรชนก หยวกยง
19 นำง ฉันทิกำ นัททอลล์
20 นำงสำว ชนก เทียมพงษ์
21 นำงสำว ชนิษฐ์ภัค อภิณห์พัฒนโชติ
22 นำย ชำครีย์ อีศพงศ์
23 นำงสำว ชุติญำ ไตรรงค์
24 นำง ชุลี เทศวิศำล
25 นำง ฐำปณยี์ ชูเชิด
26 นำงสำว ฐำปนีย์ วระชุน
27 นำงสำว ณพัชรพรรณ ก่ีอยำ่งรุ่งเรือง
28 นำงสำว ณชิำภำ วงศิลป์
29 นำง ณรีนำท บุญข ำ
30 นำงสำว ดวง จดู้วง
31 นำงสำว ดวงเดือน ทำโคตร
32 นำงสำว ดุษฏี กมลรัตน์
33 นำย ถิรวัฒน์ กมลพัฒนะ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไม่เข้ำร่วม
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34 นำง ทัธนำ หิรัญญำณภร
35 นำงสำว ทิพวรรณ หำญวงศ์วิวัฒน์
36 นำง เทวี เทวียนัตร์พำณชิย์
37 นำย เทเวช เพชระบูรณนิ
38 นำย ธเนศพล  ชัยพิลำ
39 นำย ธนวัฒน์ ภคทิพำกร
40 นำงสำว ธัญญำ ธำรำพงษ์
41 นำงสำว ธัญลักษณ์ เนตรสิงแสง
42 นำงสำว ธัญวรัตม์ ใจบำน
43 นำงสำว ธิดำรัตน์ กันแตง
44 นำงสำว นงนุช อินทวงค์
45 นำงสำว นันทพร นุตตะโร
46 นำงสำว นำตยำ วงษ์สุวรรณ์
47 นำงสำว น้ ำเพชร พิกุลทอง
48 นำงสำว นิตยำภรณ์ สกุลศรีสุคนธ์
49 นำงสำว นิศำพร ขันทอง
50 นำงสำว บุญมี บุญยงัรอด
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51 นำย บุญเลิศ ไพศำลสกุลชัย
52 นำงสำว ปทุมรัตน์ ชูทอง
53 นำย ประจณิ ป้ันแจม่
54 นำง ปรำณี เลิศล้ ำ
55 นำงสำว ปรีญำพัชญ์. คุณชัเศรษฐกุล
56 นำงสำว ปลื้มจติ จนัทร์ทุ่ง
57 นำงสำว ปวีณก์ร แผลงศร
58 นำย ปิยกร ยะต๋ัน
59 นำย พงศ์พิสุทธิ์ เศวตสุนทร
60 นำย พรชัย พุทธำนุรักษ์
61 นำงสำว พรรณภำ มณวีัลย์
62 นำง พรรณมณี ศรีตองอ่อน
63 นำง พัชรพร ไพศำลสกุลชัย
64 นำง พิชญพร พันธ์สน
65 นำงสำว พิมพ์รภัส ธนกิจพันธ์สกุล
66 นำงสำว เพชรมณี ชมเมือง
67 นำงสำว ไพลิน จนัทวี
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                  2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

68 นำงสำว ภณดิำ อุดมทรัพย์
69 นำย ภัทรพล สระทองงำม
70 นำงสำว ภัทรมน โฉมศิริ
71 นำงสำว ภัทรวดี กุลวิบูลยอ์นันต์
72 นำง มนธญำ ค ำพรมมี
73 นำง มนธิฌำย์ รวียช์ชำนนท์
74 นำง มยรุี จนัทร์เสน
75 นำงสำว มินตรำ จนัทร์ตระกูล
76 นำงสำว ยภุำวดี คงบ้ำน
77 นำงสำว รจนำ พุทธวรพัฒนำ
78 นำงสำว รวิภำ ปัญญำ
79 นำงสำว รัชดำ ลิ้มศิริชัยกุล
80 นำง รัชนี บัวคลี่
81 นำง รัชนีพร ปัญโญวัฒน์
82 นำงสำว รัตนำพร มำดี
83 นำงสำว รินรดำ โนจติร
84 นำงสำว รุ่งอรุณ อรรถโกมล



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวนัเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วนั และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

( โปรดจ ำล ำดับที่/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ทัง้น้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 กรกฎำคม  2563
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรยีล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์พิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

                  2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

85 นำงสำว ลดำรัตน์ พุทธประเสริฐ
86 นำงสำว ลูกศร ดำด ำ
87 นำงสำว วชิรำภรณ์ บุบผำเทศ
88 นำงสำว วรรณนิศำ ทองหล่อ
89 นำงสำว วรินกำญจน์ ล่ำอูบ
90 นำงสำว วรินทร์ลภัส ยอดยิ่ง
91 นำงสำว วลัยพร กลิ่มสุข
92 นำงสำว วันวิสำข์ ทำแกง
93 นำงสำว วำรุณี หุ่นทอง
94 นำงสำว วำสนำ อินทร์วงษ์
95 นำงสำว วิภำ นิรัติศัยกุล
96 นำงสำว วิภำดำ สะค ำภำ
97 นำงสำว วิมลสิริ คงเพชรศักด์ิ
98 นำย วีระชัย โฆษิตำนนท์
99 นำย วุฒิชัย เนตรสิงแสง
100 นำงสำว ศรุดำ กมลรัตน์
101 นำงสำว ศศินิภำ หมื่นศรี



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวนัเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วนั และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

( โปรดจ ำล ำดับที่/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ทัง้น้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 กรกฎำคม  2563
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรยีล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์พิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

                  2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

102 นำงสำว ศิริญญำ เศวตสุนทร
103 นำงสำว ศิรินภำ ยศปัญญำ
104 นำง ศุภำกร สกุนตะวิภำต
105 นำงสำว สถำพร สวัสดี
106 นำย สมพงษ์ มำเตียง
107 นำงสำว สมพร อินทร์ไทยแสง
108 นำง สมศรี พลอยมอญ
109 นำงสำว สวรรยำ บำงยี่ขัน
110 นำงสำว สำธิมำ โฆษิตำนนท์
111 นำงสำว สำริศำ รุ่งเรือง
112 นำย สิทธิพงศ์ สลีวงศ์
113 นำย สิทธิศักด์ิ ไชยยำศักด์ิ
114 นำง สิรินันท์ ร่มขำว
115 นำงสำว สุพัตรำ บุญธรรม
116 นำย สุภสิน พระเทพ
117 นำงสำว สุภำพร แสงนำรี
118 นำย สุวัฒน์ ภู่พุกก์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวนัเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วนั และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

( โปรดจ ำล ำดับที่/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )
( ทัง้น้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 กรกฎำคม  2563
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรยีล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์พิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

                  2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

119 นำงสำว สุวำส คงเนตร
120 นำงสำว หฤทัย หงษ์อ่อนสำ
121 นำงสำว อนัญตำ น้อยพันธ์
122 นำงสำว อนิสรำ ภู่เอ่ียม
123 นำงสำว อมรรัตน์ แก่นค ำ
124 นำง อรเพ็ญ เช้ือเชียง
125 นำง อัมพร ศรีหนูสุด
126 นำงสำว อำทิชำ โฆษิตำนนท์
127 นำง อินนรำ พันสว่ำง
128 นำง อุไรวรรณ ปัตตพงศ์

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


