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6 นาง กนกพร สาณะวัฒนา

7 นางสาว กนกวรรณ ชุตินรตระกูล

8 นางสาว กมลพร อุดมวิทยาธร

9 นางสาว กมลพรรณ ตรีภพกิตติ

10 นางสาว กรรณิการ บุญรอด

11 นางสาว กฤษณา กุลปัญญาเลิศ

12 นางสาว กัญญา วัฒนแต้ตระกูล

13 นางสาว กันทศรี วัชระนิมิต

14 นาย กัมพล ดีศรีศักด์ิ

15 น.ส กัลยกร บุญมาก

16 นางสาว กาญจนา เจริญยศ

17 นาย ก าพล พัฒนาอนุกูล

18 นางสาว กิ่งกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล

19 นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล

20 นาง กุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาค า

21 นางสาว ขจิตมณี แก้วสุจริต

22 นาง ขนิษฐา บุญชูชื่น

23 นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

24 นาย ขวัญชัย คู่วิมล

25 นาย คุณากร สมบูรณ์สาร

26 นางสาว จตุพร สิริกวินกิจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่ม
สัมมนาพิจารณ์ ร่าง กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)
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27 นางสาว จริญญา บุราณสุข

28 นางสาว จรินทร์ ปฐวินทรานนท์

29 นางสาว จริยา ศรีสนองเกียรติ

30 นางสาว จรูญศรี วันเกิดผล

31 นางสาว จันทนา อือรวมสัมพันธ์

32 นางสาว จันทร์ทิพย์ วงศ์เชี่ยววิทยา

33 นางสาว จันทรา จงจามรีสีทอง

34 นางสาว จารุวัต เอี่ยมนพคุณ

35 น.ส. จินตนา มหาวนิช

36 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ

37 นางสาว จิรประภา แสงจันทร์

38 นางสาว จุฑารัตน์ จารุยาวงศ์

39 นาย เจริญ ฟองสถาพร

40 นาง ใจแก้ว เตชะพิชญะ

41 นาย ฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

42 นางสาว ชมพูนุท สุวรรณ

43 นาง ชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

44 นางสาว ช่อเพชร เรียมดี

45 นาย ชัชชาญ ไม้เจริญ

46 นางสาว ชัชภัสสร จงธรรมสุขยิ่ง

47 นาย ชุติพนธ์ มโนเจริญรัตน์

48 นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

49 นางสาว ชุลีพร มูลสวัสด์ิ

50 นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา

51 นางสาว ณฐกร อุตรวิเศษ

52 นางสาว ณภัทร ปริญญานุสรณ์
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53 นาย ณรงค์ หลักฐาน

54 นาง ณัฐกานต์ ทองแท้

55 นาย ณัฐธวัช พงษ์พานิช

56 นาย ณัฐนนท์ อาญา

57 นาย ณัฐพล หลิมประเสริฐศิริ

58 นางสาว ณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

59 นาย ณัฐวัฒน์ จิรจินดาเลิศ

60 นาย ณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ

61 น.ส. ดวงนภาพร พรมยะดวง

62 นางสาว ดวงพร ค าวิชิต

63 นางสาว ตรุษสนีย์ สิริสินวิบูลย์

64 นางสาว ถาวรีย์ ปฐวีรัตน์

65 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์

66 นางสาว ทัศนีย์ ทรัพย์เจริญกุล

67 นาย เทอดทอง เทพมังกร

68 นาย ธนวัฒน์ ต้ังอุดมเลิศ

69 นาย ธนวัต ถาวรประดิษฐ์

70 นาย ธวัชชัย จริยะวิทย์ปัญญา

71 นางสาว ธัญนันท์ เพ็ชรประสิทธิ์

72 นาย ธานี วัฒนเสถียร

73 นาย ธิติพัฒน์ นานานุกูล

74 นาย ธีระวัฒน์ ขุนจันทร์

75 นาย นนท์ธวัช เตชะสุระพิสิฐ

76 นางสาว นพรัตน์ ทรัพย์อดุลชัย

77 นางสาว นภาภรณ์ ธนังทอง

78 นางสาว นฤมล ภัทราวิชญ์
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79 นางสาว นวลจันทร์ วศินานุรักษ์

80 นางสาว นวลทรง สีบุญเรือง

81 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ

82 นาย นันทพล บุญยืน

83 นาง นาฏนภา โชติอภิวัฒน์กุล

84 นางสาว นาถฤดี รุ่งเรืองผล

85 นางสาว น้ าทิพย์ กาละรักษ์

86 น.ส. นิตยา รุ่นเจริญ

87 นาย นิติธร ดีอ าไพ

88 นางสาว นิภา บัญญัติเจริญ

89 นางสาว นิภาทิพย์ ศุภฤกษ์รัตนไชย

90 นางสาว บรรจง จอกลอย

91 นาย บวรสิทธิ์ ศรศิลป

92 นางสาว บุภา มะโนรัมย์

93 นาง บุศรินทร์ สุวรรณรัตน์

94 นางสาว ปณิตา แย้มสอน

95 นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม

96 นาย ประเสริฐ บุญศรั

97 ดร. ปรีชา สวน

98 นาย ปรีชา รักธรรม

99 นาย ปรีชา ศรีดวงจันทร์

100 นาย ปรีดนัย ชมภูอินตา

101 นางสาว ปรียนันท? อุดมวิทยาธีธัช

102 นางสาว ปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

103 นางสาว ปัญจพร เตียวสกุล

104 นางสาว ปานทิพย์ หมื่นจบ
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105 นางสาว ปาริมา วัจฉละญาณ

106 นาง ปาหนัน พงษ์พานิช

107 นาย ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค

108 นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล

109 น.ส. ปิยะธิดา แจ่มกระจ่าง

110 นางสาว ปุณยพัฒน์ กัลยาณคุณาวุฒิ

111 นางสาว ผกามาศ ปราบใหญ่

112 นาง ผ่องศรี นัทธิโพธิ์

113 นาย พงษ์ศักด์ิ ชะนะมา

114 นาย พจน์ อัศวสันติชัย

115 นส. พจนา วงศ์อร่าม

116 นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ

117 นางสาว พนารัตน์ ชัยกองเกียรติ

118 นางสาว พรทิพย์ วิญญูปกรณ์

119 นาง พรทิพย์ สังข์สุข

120 นางสาว พรทิพย์ภา วงศ์ภูงา

121 นาย พรเทพ ไพรไพศาลกิจ

122 นางสาว พรธิภัสร์ ขันธีวิทย์

123 นางสาว พรเพ็ญ วิวัฒนเดชา

124 นางสาว พัชรนันท์ ยิ่งยืน

125 นางสาว พัชรา ศรีวิชชุพงษ์

126 นางสาว พัชรินทร์ เหลืองรุจินันท์

127 นางสาว พัทรภรณ์ ชุมตะวัน

128 นางสาว พาสนา แย้มศิรื

129 นางสาว พิทยา วชิรลีลากุล

130 นาย พิเนต อินทรสมบัติ
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131 นางสาว พิมพันธ์ แดงพิทักษ์

132 นางสาว พิมลวรรณ ชยพรกุล

133 นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 

134 นางสาว พีรนุช อาภาจตุรวิทย์

135 นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ

136 นางสาว เพชรมาลี วัฒนานิยม

137 นางสาว เพ็ญพักตร์ วงศ์รักวาณิชย์

138 นาย ไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์

139 นางสาว ภัณฑิรา เชาวนิทธิ

140 นางสาว  ภัทรานิ ษฐ  ์ มากพูลผ ลศรี กุล

141 นางสาว ภัทร์ชนก วรศักด์ิโยธิน

142 นาง ภัทรารัตน์ ชีระพันธุ์

143 นาย ภานุมาส ปรีบัว

144 นาง ภารณี กาลวิโรจน์

145 นาย ภูมิสันติ หวายฤทธิ์

146 ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

147 นางสาว มณี เข็มทอง

148 นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์

149 นาย มสาร ส่งศักด์ิสกุล

150 นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร

151 นางสาว มะลิวัลย์ ศรีหว้าสะโสม

152 นาง มัณทนา เอื้อกิจขจร

153 นาย มานิตย์ ปาบุตร์

154 นาง มาลี อุนนาภิรักษ์

155 นาย เมธี รัตนศรีเมธา

156 นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
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157 นางสาว เยาวลักษณ์ ต้ังสงวนนุช

158 นางสาว รชตาภา นุ้ยนุ่น

159 นาย รณชิต มหัทธนะพฤทธื์

160 นางสาว รสสุคนธ์ บัวผัน

161 นาย รักชัย สกุลธีระ

162 นาย รักสกุล เจริญวงศ์

163 นางสาว รัชวรรณ ขวัญจิตร

164 นาง ราตรี พันธุ

165 นางสาว เรวดี โพธิจ์ันทร์

166 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทองเจริญ

167 นางสาว ล ายอง แข็งขัน

168 นางสาว วชิราภรณ์ เนตรจารุ

169 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธุว์ุฒิภิญโญ

170 นางสาว วทัญญุตา วัชระนิมิต

171 นางสาว วนิตตา อาภรณ์รัตน์

172 นาย วรเดช สุฤชุกุล

173 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล

174 นางสาว วรภรณ์ พุกภิญโญ

175 นางสาว วรรณจิตร ลิมปกาญจน์

176 นางสาว วรรณพร กาญจนอุดม

177 นาง วรรณรัตน์ คุ้มเงิน

178 นาง วรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล

179 นางสาว วรรณิศา ภัทรสินทวี

180 นางสาว วราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล

181 นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสด์ิ

182 นางสาว วัจนา บัวรอด
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183 นาง วันณัฏฐ์กมล เปีย่มข าดี

184 นางสาว วันดี แซ่เอี้ยว

185 นาง วันทนา มังคละสวัสด์ิ

186 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์

187 นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน

188 นางสาว วัลลภา ภัทรนานากุล

189 นาย วิชัย ชีวพิทักษ์ผล

190 นาย วิเชียร ปรุงพาณิช

191 นางสาว วิภาพร ศิริไชยา

192 นางสาว วิภาวดี จั่นเพ็ชร์

193 นางสาว วิลาวัลย์ บุษบาธร

194 นาย วิศิษฎ์ วรยศโกวิท

195 นาง วีณา นิรมานสกุล

196 นางสาว วีรวรรณ บุญกนกวงศ์

197 นาย ศราวุธ กิตตินราภรณ์

198 นาง ศลิษา เหล่าวิทวัส

199 นาย ศักดิธัช จันทรเสรีกุล

200 นางสาว ศิริจันทร์ พีรประวิตร

201 นางสาว ศิริพร วิธานนิติธรรม

202 นาง ศิริพร วังศพ่าห์

203 นางสาว ศิริพร เดชนิติรัตน์

204 นาง ศิริเพชร สุนทรวิภาต

205 นาง ศิริวรรณ ด ารัต

206 นางสาว ศิริวรรณ วรสุพัฒน์

207 นางสาว ศุทธิรัตน์ ต้ังนรกุล

208 นาง ศุภณัฐ พงษ์เสริม
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209 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล

210 นางสาว สมใจ อมรชัยนพคุณ

211 นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลิน

212 นางสาว สมศรี ต้ังทัตพงศธร

213 นาง สายสุนี พานิชสงเคราะห์

214 นางสาว สิตางค์ ซ่ึงอมรเกียรติ

215 นางสาว สิรินภา โชคชัยไพศาล

216 นางสาว สิริเพชร อนันต์สันติวงศ์

217 นาย สุชัย ดารารัตน์ทวี

218 นางสาว สุชาดา ฤทัยสวัสด์ิ

219 นางสาว สุชาดา เกษมศรีวิวัฒน์

220 นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

221 นางสาว สุดามาศ ไตรทิพย์

222 นางสาว สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

223 นางสาว สุทธิณี วชิรโรจน์

224 นางสาว สุนทรี พรหมวัน

225 นาง สุนทรี สูงส่งเกียรติ

226 นาง สุนทรี อารยสมบูรณ์

227 นางสาว สุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์

228 นางสาว สุพัตรา พัฒนกิจการุณ

229 นางสาว สุพิชญา พัฒนศิริมงคล

230 นาย สุรชัช ล้ าเลิศธรรม

231 นาย สุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล

232 นางสาว สุรวดี ลีทวีกุล

233 นางสาว สุรวิภา เขมวุฒิสาร

234 นางสาว สุรัสวดี ทองเปล่งศรี
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235 นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

236 นางสาว สุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์

237 น.ส. สุวิมล ทองพุฒ

238 นาง สุวิมล ชัยสุพัฒน์

239 นาย เสกสรรค์ ศิริอุดมพงค์

240 นาง เสาวคนธ์ โสมะบถ

241 นาง เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

242 นางสาว โสภา ภูมิวิจิตรชัย

243 นางสาว โสมรักษ์ กระจ่างสด

244 นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์

245 นาย อธิคม เปรมัษเฐียร

246 นาย อนุ ทองเกษม

247 นาย อนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี

248 นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

249 นาง อภิชยา เหมทานนท์

250 นาง อภิรดี อรุณพิทักษ์กุล

251 นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

252 นาย อภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์

253 นางสาว อรชพร อนันตพฤทธิ์

254 นางสาว อรวรรณ เอื้ออ านวยรัตน์

255 นาง อรอนงค์ เนาวรัตน์กูลชัย

256 นางสาว อรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข

257 นาง อรุณลักษณ์ ดิลกวณิช

258 นางสาว อรุณศรี จันทร์ศิริเกียรติ

259 นาง อัญชนา สะเหมาะสมาน

260 นาง อัญชลี พรรคกลิน
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261 นางสาว อัญชลี พุทธปฏิโมกข์

262 นาย อาทิตย์ แดงชาคร

263 นางสาว อาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล

264 นาวสาว อารียา กาณจนบัตร

265 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย

266 นางสาว อุไรวรรณ วุน่กล่ินหอม

267 นางสาว อุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

268 นาย โอฬาร ศรีวรัฏฐา

269 รศ.ดร. กนกพร นาคทับที

270 ดร. กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์

271 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

272 ผศ.ดร. กุลยา จันทะเดช

273 ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข

274 นางสาว ขวัญชนก ไกลกุลชูโชค

275 นางสาว จงจิตต์ หลีกภัย

276 นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ

277 นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา 

278 นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันจีนท์

279 นางสาว ดรณี สมก าเนิด

280 นาย เทวา ด าแดง

281 นาง แน่งน้อย เจริญทวีททรัพย์

282 นางสาว พรทิพย์ ตันติฤทธิศักด์ิ          

283 นาย ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

284 นาย ภาณุพงศ์ ศิริอัครกรกุล

285 นาย มนตรี ศรไพศาล

286 นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
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287 นางสาว รุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล

288 นางสาว ลลิดา ภัทรแสงไทย

289 นาย วรรณ วัชรานาถ

290 นาย วรุวฒิ ต้ังพรเจริญสุข

291 นาย วศิน ทรรศนียศิลป์ 

292 นางสาว วันดี ลีวรวัฒน์

293 นางสาว วันทนา เจียรวัชระมงคล

294 นางสาว วิไล บูรณกิตติโสภณ

295 นางสาว วิไลวรรณ กาญจนกันติ

296 ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค

297 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

298 นาย สงวน    พงศ์หว่าน

299 ดร. สุธา เจียรนัยกุลวานิช  

300 นางสาว สุนิตา เจริญศิลป์

301 นางสาว สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ 

302 นางสาว สุภาณี ศรีสถิตวัตร

303 นาย สุวิช ธรรมรัตน์

304 นาง สุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 

305 นาย เอกวัฒน์ โชติชัชวาลวงศ์


