
ค ำช้ีแจง

ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ .ศ. 2558 ทัง้น้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วม
การอบรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันคาร หรือไม่ได้แจ้งใหก้รมฯ ทราบไว้ล่วงหน้า กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ใหเ้ข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป
                 2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองทีก่รอกเข้ามาผ่านระบบการรับสมัคร เช่น การสะกดช่ือ -สกุล
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทีจ่ าเป็น ซ่ึง กรมฯ ต้องแจ้งข้อมูลผู้เข้าอบรมใหส้ภาวิชาชีพบัญชีฯ
                 3.กรมฯ จะส่งไฟล์เอกสารบรรยาย คู่มือผู้เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom (ต้องติดต้ังใหเ้รียบร้อยพร้อมก่อนการอบรม) และ Link ส าหรับเข้ารับการอบรม 
ผ่านระบบ Zoom ไปยัง e-Mail ตามทีท่า่นได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสมัครก่อนการอบรมอย่างน้อย 3 วัน

ข้อเน้นย้ ำและควรทรำบ

ในช่วงสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) ประจ ำปี 2564 ของสภำวิชำพบัญชีฯ ซ่ึงท่ำนสำมำรถศึกษำ

รวมถึงค ำแนะน ำในคู่มือฯ อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรลงทะเบียนเข้ำอบรมผ่ำนระบบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ปฏิบัติในระหว่ำงกำรอบรมฯ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนส่งเสริมพัฒนาส านักงานบัญชีคุณภาพ

โทร. 0 2547 5981 , 0 2547 4414

e-Mail address : buncheedbd@gmail.com

ล ำดับ
1 นำงสำว กนกวรรณ สมบูรณ์
2 นำงสำว กมลวรรณ บ ำรุงสุข 
3 นำงสำว กมลทิพย์ เกตุทัต
4 นำงสำว กรัณย์ญกรณ์ วัฒนวำณิชกร
5 นำงสำว กฤตยำ สิทธำทิพย์
6 นำงสำว กฤตวรรณ ค ำทอน
7 นำงสำว กฤติกำ พูนพัฒนำทรัพย์
8 นำงสำว กฤษณำ แก้วเต่ำ
9 นำง กัญญำ โพธิพั์นธุ์
10 นำง กันยำภรณ์ ศิริล้น

หรือ แอดไลน์โอเพนแชทได้ที่ :
https://line.me/ti/g2/WWYUnJub1EtBcUmXi0t0bQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ช่ือ-นำมสกุล

เพ่ิมเติมได้ที่    https://www.tfac.or.th/Article/Detail/138687     ซ่ึงผู้เข้าอบรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ   ดังกล่ำว

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 กรกฎำคม  2564

                กรมฯ ขอเรียนให้ทรำบว่ำกำรนับช่ัวโมง CPD จะเป็นไปตำมมำตรกำรช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำควำมรูต่้อเน่ืองทำงวิชำชีพบัญชี (CPD) 

           *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากเงื่อนไขการรับสมัครซ่ึงสอคคล้องกับคุณสมบัติ

ผ่ำนระบบออนไลน์ Web Conference (ZOOM) 
สถำนที่ควบคุมระบบ ณ หอ้งม่วงนท ีช้ัน 7 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
11 นำงสำว กำนต์ศศิน ว่องศรีอุดมพร
12 นำงสำว กิตติญำ ทองสุข
13 นำงสำว กุมำรี แสงเผือก
14 นำงสำว กุลชลี ด่ำนกิตติ
15 นำง กุลรัศมิ์ ค ำออน
16 นำย กุศล ฃินวิสุทธิ์
17 นำย โกมำรถ วรรณค ำ
18 ว่ำที ่ร.ต.หญิง ขนิษฐำ ฉิมดี
19 นำง ขวัญชนก สิงห์เช้ือ
20 นำงสำว ขวัญตำ สุทธพิงศ์
21 นำงสำว ขวัญรัตน์   ยำยศ
22 นำงสำว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
23 นำงสำว จำรุณี ศรีหมอก
24 นำงสำว จำรุวรรณ บุญพรมมำ
25 นำงสำว จ ำนงค์ เข่ือนวงศ์วิน
26 นำงสำว จินดำ อินทะจักษ์
27 นำงสำว จิรำพรรณ พูลศรีเอ่ียม
28 นำงสำว จุฑำมณี ยอดแสง
29 นำงสำว จุฑำมำศ หนุนพงษ์
30 นำงสำว จุฑำรัตน์ พูลสุข
31 นำงสำว เจนจิรำ สีมนัตะ
32 นำงสำว ชญำภำ หล่ออภิบำลกุล
33 นำงสำว ชฎำทำทำ  จงพิพัฒน์ไพบูลย์
34 นำง ชฎำรัตน์ ปัญญำเรือน
35 นำย ชยพล ศุภัทรำนนท์
36 นำงสำว ชลดำ เลขสัมฤทธิ์
37 นำงสำว ชลพัฒ สมบุญสุโข
38 นำงสำว ชลอมร ฉ่ ำช่ืน
39 นำย ชลำกร กิติทวีโชค
40 นำง ชลำลัย สุขสถิตย์
41 นำย ชัยยัณห์ รินทะ
42 นำง ฐิญำนันท์ ดีประสิทธิปั์ญญำ
43 นำง ฑริชำ วงศ์ถำวรมั่น
44 นำงสำว ณัฐฐำ วรศิลป์ชัย
45 นำงสำว ณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง
46 นำงสำว ณัทสรณ์ วงศ์มหำเศรษฐ์
47 นำงสำว ณิชำภำ วงศิลป์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
48 นำงสำว ดำรำวัลย์ ทีระมั่นคง
49 นำงสำว ตุลยำ เพ็งนิติ
50 นำย ทศพล เลิศสุทธริักษ๋
51 นำงสำว ทัศนีย์ ปนน้อย
52 นำง ทิพย์วัลย์  น ำพรรค
53 นำงสำว ทิพวรรณ จ ำปี
54 นำง ธชำพร ค ำใสใย
55 นำง ธนวรรณ์ ฉัตรภิบำล
56 นำย ธนสำร วำสันธิ์
57 นำงสำว ธญัญลักษณ์ ขันเทียน
58 นำย ธญัธน สุขประเสริฐ
59 นำย ธนัยพงศ์ แซ่แต้
60 นำงสำว ธบิดี เอียดเหตุ
61 นำงสำว ธรีนุช วรำยุเดช
62 นำงสำว นนทิยำ อ ำแพงใต้
63 นำงสำว นวลศิริ วรเมธำวิวัฒน์
64 นำงสำว นำงสำวสุทธดิำ เข็มเพ็ชร์
65 นำย นำยณัฐพัชร์ พหลโยธนิ
66 นำงสำว นิตยำ ยำวิชัย
67 นำงสำว นิติมำ รำชวัตร
68 นำงสำว เนตรนภำ สกุลอินทร์
69 นำงสำว เนำวรัตน์ ธรรมเสนำ
70 นำย บุญทวี เจริญพำณิชย์
71 นำงสำว บุษกร อยู่ยิ่ง
72 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
73 นำงสำว เบญจมำศ ตำมสีวัน
74 นำงสำว เบญจรัตน์ พรหมคุณ
75 นำงสำว เบญจวรรณ ว่องวุ่น
76 นำงสำว ปทิดำ ฟูพงษ์
77 นำง ประณยำ คงชนะ
78 นำย ประวิทย์ คงอรรถกำร
79 นำงสำว ปรัชญำนีย์  สกุลเด็น
80 นำงสำว ปริยำกร  บุญสุยะ
81 นำงสำว ปิญำพร ชัยมนัสกุล
82 นำงสำว ปิยรัตน์ เหล่ำมิ่งศรี
83 นำงสำว ปิยะนุช นิกรพล
84 นำงสำว เปมกิำ จำมจุรี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
85 นำงสำว เปรมมกิำ วัชระโสภำกุล
86 นำงสำว พจนำ มกีลิ่นหอม
87 นำง พรเพ็ญ องอำจวำจำ
88 นำง พรรณี อรัญญำเกษมสุข
89 นำย พรหม ปันทิยะ
90 นำงสำว พัชริดำ ยอดน้ ำค ำ
91 นำงสำว พัชรี นทีรัตนก ำจำย
92 นำงสำว พัฒนำ เพ่ิมศิริพันธุ์
93 นำง พัทธกร รองรัตน์
94 นำง พันธุท์ิพย์ พ่ึงมว่ง
95 นำงสำว พิทชำวรรณ ช่อวรรณะ
96 นำงสำว พิมพ์พิมล ตรัสพงษ์
97 นำย พีรกุล วสันติวงศ์
98 นำงสำว แพรพรรณ พละกลำง
99 นำง ไพลิน หวังวณิชพันธุ์
100 นำง ภรปภำ มนธำตุผลิน
101 นำง ภัทรำนิษฐ์ สิริวัชรโรจน์
102 นำงสำว ภัสธำรีย์ ศุภชัยศิริกุล
103 นำง ภิญญำพัชญ์ ธติิรัฐภิรมย์
104 นำงสำว มณีรัตน์ ลิ้มอ ำไพ
105 นำง มนปพร วังตระกูล
106 นำย มนัสชัย ลิ้มอ ำไพ
107 นำงสำว มลิวัลย์ ปัญจะเรือง
108 นำงสำว มณัฑนำ ตำค ำ
109 นำย มำนิตย์ องค์พิสุทธิ์
110 นำง มำลี อุนนำภิรักษ์
111 นำงสำว ยุวดี ศรีสินทรัพย์
112 นำงสำว ยูถิกำ เกิดจันทึก
113 นำย รชธร โชติธำรินทร์
114 นำงสำว รฐำ คงมติร
115 นำย รังสิมนัต์ คงพรหม
116 นำง รัชนี บัวคลี่
117 นำงสำว รัชนีย์ สัจจะคีรี
118 นำงสำว รัชพันธ์ โภคำพันธ์
119 นำงสำว รัตติกำล ทิพกองลำด
120 นำงสำว รำมำวดี เอ่ียมอร่ำม
121 นำงสำว ลดำวัลย์ พัฒนไพบูลย์วงศ์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
122 นำงสำว ลภัสรดำ รังสิพรำหมณ์กุล
123 นำง ลัญจกร เหลืองโพธิแ์มน
124 นำงสำว ลัดดำ โอกำศเจริญ
125 นำงสำว ลัดดำ  จันธดิำ
126 นำง ลัดดำวรรณ สิทธำทิพย์
127 นำย วรกำนต์ หงษ์สุวรรณ
128 นำงสำว วรรณี ลีลำสุขมำศ
129 นำย วศิน แจ่มสอำด
130 นำงสำว วัลยำ จันทร์แก้ว
131 นำง วำริดำ กองศรี
132 นำงสำว วำรินทร์ ชินพิเศษ
133 นำงสำว วำสนำ  อินทร์วงษ์
134 นำง วิชชุดำ เกษมรำษฎร์
135 นำย วิชัย หลุ่งเป้ำ
136 นำย วิเชียร ภู่พัทธยำกร
137 นำง วิภำภรณ์ มเีซนที
138 นำงสำว วิมล  พินทุพีรโกวิท
139 นำงสำว วิไลพร บุญจ่ำย
140 นำงสำว วีรยำ สมบุญ
141 นำง วีรยำ พรวัฒนเวทย์
142 นำงสำว ศรำรัตน์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ
143 นำย ศิขรินทร์ กล่ ำชุ่ม
144 นำย ศิชล ศรีชลวัฒนำ
145 นำง ศิรินันทำ กระแสเวส
146 นำงสำว ศิริภรณ์ เรืองคณำรักษ์
147 นำงสำว ศิริรัตน์ เรืองคณำรักษ์
148 นำงสำว ศิริสุดำ ชำติวงศ์
149 นำง ศิศญำ คุณำธรรม
150 นำงสำว ศุภจิต ภำษิกุล
151 นำง ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมำตย์
152 นำง สกุลยำ สิริโรจกุล
153 นำงสำว สมร จิตเมต
154 นำงสำว สมลัก ษณ์ ไกรทัศน์
155 นำงสำว สมศรี ครุธโต
156 นำงสำว สวรรค์ ยอดดี
157 นำงสำว สสมนต์ น้ำปรพจน์นำฎ
158 นำย สัญญำ  เจริญภัทรอนันต์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
159 นำงสำว สำยฝน บุญมำ
160 นำง สิริกำรย์ ผลกังวำนธนันต์
161 นำง สุชำดำ  รำมญัอุดม
162 นำย สุชำติ จำรุสถำพร
163 นำงสำว สุดำรัตน์ รอดสวัสด์ิ
164 นำย สุนทร ผิวอ่อน
165 นำงสำว สุนันท์ เจริญปฐมพงศ์
166 นำงสำว สุนีย์ แซ่ลิ่ม
167 นำงสำว สุพรรณี จ๋ำยเจริญ
168 นำงสำว สุพรรษำ แสงชำติ
169 นำงสำว สุพัตรำ ชุมนุมอำสำ
170 นำงสำว สุพัทชำ สุภวัฒนะคุณ
171 นำง สุพิทยำ  จันธมิำ
172 นำงสำว สุภำพ รอดพุฒ
173 นำงสำว สุภำพร เลำหวิวัฒน์
174 นำงสำว สุภำพร ห่วงนำค
175 นำงสำว สุภำภร เกกินะ
176 นำย สุเมธ เจริญรุ่งทรัพย์
177 นำย สุรศักด์ิ เจตจิรประภำ
178 นำง สุรีมำศ ภัทรพนำสกุล
179 นำย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
180 นำงสำว เสำวภำ พัฒนะรพีเลิศ
181 นำงสำว เสำวรส ช่ืนศิริพงษ์
182 นำงสำว โสรญำ เจริญวีระวงศ์
183 นำง อณิธร มำดีประเสริฐ
184 นำย อนุ ทองเกษม
185 นำงสำว อนุธดิำ หลุยจันทึก
186 นำย อภิชำติ จิวะไพบูลย์ศักด์ิ
187 นำง อภิญญำ ทำคัทซ์
188 นำงสำว อภิญญำ ก้อนแก้ว
189 นำย อภิวัฒน์ หวังมชัีย
190 นำง อมรรัตน์ วัฒนวิจิตร
191 นำงสำว อรณิช วำณิชย์ศรีรัตนำ
192 นำงสำว อรประวีณำ พันยำกิจ
193 นำง อรวรรณ นนบุญตำ
194 นำงสำว อรสำ ชำตะ
195 นำงสำว อรุณศรี ฉันท์ชวลิต
196 นำงสำว อะธฐิำน อ่อนส ำลี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
197 นำงสำว อังคณำ ปุญญำเจริญนนท์
198 นำงสำว อำภรณ์ เกำะกลำง
199 นำงสำว อำภำพร อุตมะ
200 นำง อ ำพร เพ็งศรี
201 นำงสำว อุไรวรรณ สมรูป
202 นำงสำว อุไรวรรณ สกุลรักอรุโณทัย
203 นำย เอกวัสส์ โรจน์ภิญโญพงศำ


