
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

ล ำดับ
1 นำงสำว กัญจน์รัตน์ ต้ังป้ันธรรม
2 นำงสำว กัญญ์วริศดำ ศำลำวงอนันต์
3 นำงสำว กัณฐภรณ์ นำรำธรรมนนท์
4 นำงสำว กิรำพร ปัชชำมูล
5 นำงสำว กุลยำ บัวสมบูรณ์
6 นำงสำว เกศสุดำ ทองงำม
7 นำง ขวัญชีวิต ชัยคุณแสง
8 นำงสำว จริญญำ ศรีวงษ์
9 นำงสำว จรีวรรณ หมวดคง
10 นำงสำว จันจิรำ สุมนัส
11 นำงสำว จำรุวรรณ ท ำนำ
12 นำงสำว จิรำภรณ์ บุญปลอด
13 นำงสำว ชัชพร วัฒนสมวงศ์
14 นำงสำว ชุติมำ อวยผล
15 นำย ชุมพร สำรณำคมน์กุล
16 นำงสำว ฑริยำ พงษ์พันธ์ุ

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

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีไทยสู่ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล

ในวันพุธท่ี 16 กันยำยน 2563

ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

เวลำ 08.30 - 16.30 น.



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

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

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีไทยสู่ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล

ในวันพุธท่ี 16 กันยำยน 2563

ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

เวลำ 08.30 - 16.30 น.

17 นำงสำว ดลฤดี พงษ์ไชย
18 นำงสำว ดวงจันทร์  สุขมำ
19 นำง ดวงนภำ ทรัพย์แสนดี
20 นำงสำว ดวงสมร ประวิทย์รัตน์
21 นำย เดช คติวรเวช
22 นำงสำว ทิพย์พวรรณ ยังสุข
23 นำย ธนกฤต จ ำลองรักษำ
24 นำงสำว ธมลวรรณ สุวรรณเเพ็ง
25 นำงสำว ธรำรินทร์ ใจเอ้ือพลสุข
26 นำงสำว ธิภำพร หิรัญพฤกษ์
27 นำงสำว นพมำศ สหเกียรติมนตรี
28 นำงสำว นพวรรณ จิตรกล้ำ
29 นำงสำว นภสร แสงเทียน
30 นำงสำว นะริน พรมปำน
31 นำงสำว นัชชำ สิริวัชรโชค
32 นำงสำว นันทิยำ อ้มพรหม
33 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

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

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีไทยสู่ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล

ในวันพุธท่ี 16 กันยำยน 2563

ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

เวลำ 08.30 - 16.30 น.

34 นำย ประเสริฐ บุญศรี
35 นำง ปุรฉัตร ทองเสริม
36 นำงสำว พรทิพย์ ศรีทองมำศ
37 นำงสำว พรประไพ แต่งเจริญพำณิชย์
38 นำงสำว พรเพ็ญ แต่งเจริญพำณิชย์
39 นำงสำว พัชรนันท์  มหำศักด์ิพงศ์
40 นำย พิจักษณ์  จันทวิโรจน์
41 นำงสำว พิชชำนันท์ ไพศำลวรภัทร
42 นำงสำว พิชญสินี ช่วยนุ้ย
43 นำงสำว พิชญำ รัศมีธงชัย
44 นำงสำว พิมเงิน ฉิมพิภพ
45 นำง พิมพ์พิศำ ล้ ำลักษณ์ไพบูลย์
46 นำงสำว พิมพำ มำสุข
47 นำง เพ็ญรุ่ง รัศมีธงชัย
48 นำย ภัคศรันย์ บุณย์วิญญู
49 นำงสำว ภัททิยำ ค ำโยธำภูบดี
50 นำง ภัทรวรรณ ตำนนท์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

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

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีไทยสู่ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล

ในวันพุธท่ี 16 กันยำยน 2563

ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

เวลำ 08.30 - 16.30 น.

51 นำงสำว มณีรัตน์ พรมสวัสด์ิ 
52 นำงสำว มำรศรี ศักด์ิอำจ
53 นำงสำว เมธินี ด ำดี
54 นำง ยัสมีตกอร์ คำร์นิยอร์
55 นำย ยุทธนำ วรเวชธนกุล
56 นำงสำว รัตนำ แต่งเจริญพำณิชย์
57 นำงสำว รำตรี พูลเกษม
58 นำงสำว ลักขณำ อุปำละ
59 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ลำวัณย์ นิเลำะ
60 นำงสำว วรภัทร ธรรมวรำภิรมย์
61 นำง วรรณภัทร เพ็ชรสังข์
62 นำงสำว วรำงคณำ ลำยประจักษ์
63 นำย วัชรินทร์ อังคณำสิริกุล
64 นำงสำว วำสนำ หวังสะเล็บ
65 นำงสำว วิมลมำศ เลิศสัจจะ
66 นำย วิรุฬห์ ส ำเร็จผล
67 นำย ศำศวัต มำศสุพงศ์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

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

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีไทยสู่ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล

ในวันพุธท่ี 16 กันยำยน 2563

ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

เวลำ 08.30 - 16.30 น.

68 นำงสำว ศิริลักษณ์ ฉลองสุขวัฒน์
69 นำงสำว ศิริวรรณ ต้ังโสภณ
70 นำงสำว สงกรำนต์ ยังน้อย
71 นำงสำว สมจิต สอนชำ
72 นำงสำว สมบูรณ์ ฤกษ์ดี
73 นำง สลิลทิพย์ จูอนุวัฒนกุล
74 นำย สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี
75 นำง สิทธิฐินี พงษ์พันธ์ุ
76 นำงสำว สิปวรรณ อำจำริยำนนท์
77 นำย สุกิจ ศิริพิน
78 นำย สุกิจ พิพัฒนชัยพงศ์
79 นำงสำว สุชำดำ อุ่นเมือง
80 นำย สุธีร์ ดิลกศรี
81 นำง สุธีรำ กิตติปรีชำกุล
82 นำง สุนีย์ ทองอินศรี
83 นำง สุภำวดี เครือวัลย์
84 นำงสำว สุวนันท์ ดอบุตร



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

                3. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและสวมตลอดเวลำในระหว่ำงกำรอบรม

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

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีไทยสู่ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล

ในวันพุธท่ี 16 กันยำยน 2563

ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม และสำมำรถสแกน QR CODE เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรไปในวันอบรมด้วย)

เวลำ 08.30 - 16.30 น.

85 นำงสำว อนัญญำ สมบูรณ์พันธ์
86 นำย อนุวัฒน์ วิทยำมำรค
87 นำงสำว อมรรัตน์ ลำภพิทักษ์พงษ์
88 นำย อรรถกร พฤฒิภำกร
89 นำงสำว อังคณำ สุตธัมโม
90 นำงสำว อุไรรัชต์  โอวำท
91 นำย เอกพันธ์ จันทรมำศ

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


