
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี หำกผู้ได้รับคัดเลอืกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวนัเวลำดังกลำ่ว กรมฯ ขอสงวนสทิธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองทัง้ 2 วนั และรับหนังสอืรับรอง CPD เมือ่สิน้สดุกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำงสำว กชกร โพธิ์เอก
2 นำงสำว กรกมล สุวรรณโณ
3 นำย กฤติเดช วิทยำเดชำคุณ
4 นำงสำว กษมำ ใหญ่ยอด
5 นำงสำว ขนิษฐำ ต้ังธรรม
6 นำง ขวัญชีวิต ชัยคุณแสง
7 นำย คนอง  อินทร์โชติ
8 นำย จตุรงค์ เอฬกินฑะ
9 นำย จกัรกฤษณ์ ประวิเศษ
10 นำงสำว จนิห์จฑุำ จงกลรอด
11 นำงสำว จรีภรณ์ ปฐมกุลนิธิ
12 นำงสำว จรีวรรณ ตังคเศรษฐกุล
13 นำงสำว จฑุำภรณ์ ประครองญำติ
14 นำง ฉันทิกำ นัททอลล์
15 นำงสำว ชฎำณฐั ปัญจะธง

( 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  จังหวัดรำชบุรี

ระหว่ำงวันที่ 23 -24  ธันวำคม  2564
ณ โรงแรม ณ เวลำ  จังหวัดรำชบุรี

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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  จังหวัดรำชบุรี

ระหว่ำงวันที่ 23 -24  ธันวำคม  2564
ณ โรงแรม ณ เวลำ  จังหวัดรำชบุรี

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

16 นำงสำว ชฎำพรรณ โพธิ์น้ ำทรัพย์
17 นำง ชนัญญำ ทักษิณ
18 นำงสำว ชมพูทิพย์ วนิดำบรรจง
19 นำง ชลธิชำ ดีประสิทธิ์
20 นำงสำว ชัญญำนุช จงึสถำปัตยชั์ย
21 นำย ชำคริต เจริญศักด์ิ
22 นำย ชำครีย์ อีศพงศ์
23 นำย ชำญชัย ชูกลิ่น
24 นำง ชุติปภำ สังข์ศรี
25 นำงสำว ฐำณติำ ศรีอินทร์
26 นำงสำว ฐิติมำ ตังคเศรษฐกุล
27 นำงสำว ณปภัช ศิริวัชเดชำกุล
28 นำงสำว ณฎัฐณศิำ อมรเฉลิมวิทย์
29 นำย ณฐักฤษ ศิริรักวงษำ
30 นำย ณฐัวุฒิ ทุมเพ็ญ
31 นำง ณชิำภำ ทินภัทรนวลใหม่



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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  จังหวัดรำชบุรี
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                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

32 นำงสำว ดนุลดำ เปรมชนันธำดำ
33 นำงสำว ดวงพร มโนลม้ำย
34 นำงสำว ทัศนีย์ เลิศบุญยะรัตน์
35 นำงสำว ทัศนียำ ศรีนวลนุ่ม
36 นำย ธนโชติ เจริญศักด์ิ
37 นำย ธนพล จติบุญ
38 นำงสำว ธมลวรรณ คันยไุร
39 นำงสำว ธัญมำศ ภุชงค์ประเวศ
40 นำงสำว ธิบดี เอียดเหตุ
41 นำงสำว นนทยำ หยกเที่ยงธรรม
42 นำงสำว นรำวดี อินบัว
43 นำงสำว นริศรำ และมิตร
44 นำงสำว นริศรำ รุ่งรวยศรี
45 นำงสำว นัฐควดี แซ่จวิ
46 นำงสำว นันทพร นุตตะโร
47 นำงสำว นัสชำณนัษร์ ศิริสมบัติ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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  จังหวัดรำชบุรี
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                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

48 นำงสำว นำงสำวฐำณติำ ศรีอินทร์
49 นำงสำว นำตำยำ วงษ์สุวรรณ์
50 นำย นำยอมร ชูกลิ่น
51 นำงสำว นิภำพร พลีวรรณ
52 นำง นิยม อุส่ำห์ฤทธิ์
53 นำงสำว นิสำกร พงศ์ธิติปัญญำกร
54 นำย บุรินทร์ ขจรมำลี
55 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
56 นำย ประสิทธิ์ มิ่งอำรี วำณชิ
57 นำงสำว ปัทมพร ตรีสำร
58 นำงสำว ปำหนัน ศรีบัว
59 นำย ปิตุภูมิ เสน่งพำนิชเจริญ
60 นำงสำว ปิยำภรณ์ สมิทธิ์เบญจพล
61 นำย พงษ์ไพโรจน์ น่ิมสังข์
62 นำงสำว พชรวฤนท์  สีดำบูญ
63 นำง พรพิมล วงษ์กมลชุณห์



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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
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หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธเิข้ำรว่มอบรมฯ ให้ทำง e-mail ที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง

64 นำงสำว พัชรีภรณ์ จนิำวงค์
65 นำง พัณณชิ์ตำ รุจโิรจน์สกุล
66 นำงสำว พันธิพำ สุจริตธรรม
67 นำงสำว พิมพ์พร จติร์เที่ยง
68 นำงสำว ภำนิชำ อุดมโชคชัย
69 นำงสำว ภูษณศิำ แก้วสอำด
70 นำงสำว รัชรินทร์ หอมสมบัติ
71 นำงสำว รัตติยำ เต็มทวี
72 นำงสำว รำศรี งำมล้น
73 นำย รุ่งโรจน์ มีทรัพยธ์ีรพงศ์
74 นำงสำว ลักษณ์นำรำ จอมเกตุ
75 นำงสำว วงเดือน สุจนัทรำ
76 นำงสำว วนิษำ พลเยี่ยม
77 นำงสำว วรำงคณำ ด ำรงรัตน์นุวงศ์
78 นำย วัชรินทร์ อังคณำสิริกุล
79 นำงสำว วิจติรำ อินทร์สนอง



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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  จังหวัดรำชบุรี

ระหว่ำงวันที่ 23 -24  ธันวำคม  2564
ณ โรงแรม ณ เวลำ  จังหวัดรำชบุรี

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

80 นำงสำว วิภำ แต่ดุลยสำธิต
81 นำง วิรินทรำ อบเหลือง
82 นำงสำว ศรันยร์ัชต์ กิจเจริญ
83 นำง ศรีนวน สมนำค
84 นำงสำว ศศิพรรณ ประเสริฐ
85 นำย ศิขรินทร์ กล่ ำชุ่ม
86 นำงสำว ศิภำภรณ์ บัวบำน
87 นำงสำว ศิริจนัทร์ ตัณฑเวชกิจ
88 นำง ศิริวรรณ กู้เมือง
89 นำย ศุภัคกิตต์ ใจเยน็
90 นำงสำว ศุภำกำญจน์ ตังคเศรษฐกุล
91 นำย สนธยำ โพธิ์สุข
92 นำย สมยศ ช่วยภิบำล
93 นำงสำว สโรชำ จติรมั่น
94 นำงสำว สิริวรรณ สดีวงศ์
95 นำงสำว สุกฤตำ ดีเจริญ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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  จังหวัดรำชบุรี

ระหว่ำงวันที่ 23 -24  ธันวำคม  2564
ณ โรงแรม ณ เวลำ  จังหวัดรำชบุรี

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

96 นำย สุขเกษม แก้วนิล
97 นำงสำว สุจริำ พูลสวัสด์ิ
98 นำง สุชำดำ เอ้ือพีระพัฒนำ
99 นำย สุทัศน์ ศรีโพธิ์ชัย
100 นำงสำว สุธินันท์ สุวรรณเพ็ง
101 นำงสำว สุพัตรำ  พรปรีดำ
102 นำง สุภนิดำ เลิศเกียรติวงศ์
103 นำงสำว สุรภำ คงกัณฑ์
104 นำย สุรเมธ แสงเทวำภรณ์
105 นำงสำว สุระภี ดีพลภักด์ิ
106 นำงสำว หัทยำ เยื่อแม้นพงศ์
107 นำง หัฤพร เฮงกืจเจริญ
108 นำงสำว อณญัญำ อิณศิรวรำ
109 นำงสำว อภิวรรณ์ ป่ินทศิริ
110 นำงสำว อรจริำ เนียมนำค
111 นำงสำว อรณชิำ มำเสริฐ



ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลอืกจำกใบสมัครให้สอคคลอ้งกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2564 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  จังหวัดรำชบุรี

ระหว่ำงวันที่ 23 -24  ธันวำคม  2564
ณ โรงแรม ณ เวลำ  จังหวัดรำชบุรี

                 2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีทีจ่ะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

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

112 นำง อรเพ็ญ เช้ือเชียง
113 นำงสำว อรฤดี โสวรรณทิพย์
114 นำงสำว อรอุมำ บุญเยี่ยม
115 นำง อรุณยี์ เจริญศักด์ิ
116 นำงสำว อัครมณี เสริมวิเศษ
117 นำงสำว อังคณำ ปุญญำเจริญนนท์
118 นำงสำว อำภำ จริะวันชัยกุล
119 นำงสำว อ ำไพ เหล่ำปรำณชีน
120 นำงสำว อิสรีย์ ทองอนันต์
121 นำงสำว เอ้ือมพร ไพศำลย์

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


