
ล ำดบั นำมสกลุ

1 คุณ กนกกาญจน์ สามะพุทธิ

2 คุณ กนกพร มรรคอมร

3 คุณ กนกพร สาณะวัฒนา

4 คุณ กนลลัส วองอสิริยะกุล

5 คุณ กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย

6 คุณ กฤชมน สริิโรจน์ปัญญา

7 คุณ กฤษณา กุลปัญญาเลิศ

8 คุณ กษมา เสวตวิวัฒน์

9 คุณ กลัยกร วีรภัทรา

10 คุณ การุณา วงศ์อ าไพพิสฐิ

11 คุณ กติติพันธ์ เตชะสรุคุณ

12 คุณ กติติพันธุ ์ ลีปิพัฒนวิทย์

13 คุณ กุลภัสสร์สรณ ์ ศรีลาค า

14 คุณ กุหลาบ แก้ววงษ์บน

15 คุณ เกจ็สคุนธ์ มีขวด

16 คุณ เกวลิน ล่ิมสกุล

17 คุณ เกศกนก จิรักษา

18 คุณ เกศินี นันทพูนทรัพย์

19 คุณ ขจิตมณี แก้วสจุริต

20 คุณ ขวัญชนก ปล้ืมญาติ

21 คุณ ขวัญดาว เพช็รประดับ

22 คุณ คริษฐา พิมพการ

23 คุณ จันทรา ว่องศรีอดุมพร

24 คุณ จารุภา แจ่มวิถเีลิศ

25 คุณ จารุวรรณ วิเศษมงคลชัย

26 คุณ จิตติมา นาคลดา

27 คุณ จิตรา แซ่เอี้ยว

28 คุณ จิตลดา ล้ิมโพธิ์ศรี

29 คุณ จินดารัตน์ องัศุกุลชัย

30 คุณ จินตนา มหาวนิช

ช่ือ
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31 คุณ จิราพร ทพิยเ์กษร

32 คุณ จีระภาพร ใจบุญ

33 คุณ จุฑารัตน์ จารุยาวงศ์

34 คุณ จุไร ชัยมงคลบุตร

35 คุณ ฉัตรวดี คุ้มสนิท

36 คุณ โฉมศรี  ชัยวชิระศักดิ์

37 คุณ ชนสฏพร ทนัวงษ์

38 คุณ ชภาอร ศรีสนัติสขุ

39 คุณ ชมัยพร โตยิ่ง

40 คุณ ชมัยพร โตยิ่ง

41 คุณ ชมาภรณ ์ รอดลอยทุกข์

42 คุณ ชิตพล วิเศษโชติกุล

43 คุณ ชุตินันท ์ กอประเสริฐถาวร

44 คุณ ชุติพันธ์ มโนเจริญรัตน์

45 คุณ ชุมพร ศรีไพบูลย์

46 คุณ ชูเกยีรติ อชัฌาเจริญสถติ

47 คุณ ญาณศิา  นาคท้วม

48 คุณ ฐานิญา  นิลเขตร์

49 คุณ ณภัชษิตา คุ้มใหญ่โต

50 คุณ ณภัทร อศวภิรมย์

51 คุณ ณรงค์กฤช เกษมสวัสดิ์

52 คุณ ณฏัฐิกานต์ รุ่งฟ้ารังรอง

53 คุณ ณฐัชยา โพธิ์ชัยแสน

54 คุณ ณฐัญา นวลพลับ

55 คุณ ณทักาญจน์ เกดิแสง

56 คุณ ดรุณี เตชะภมรกุล

57 คุณ ดวงกมล เคียงกติิวรรณ

58 คุณ ดวงพร ดุสติเกษม

59 คุณ ดาริกา อทิธิพลกงัวาล

60 คุณ ดุษฎี ลออวรเกยีรติ
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61 คุณ ทรงพล รัตนวรี

62 คุณ ทพิยว์รรณ บุญแจ้ง

63 คุณ ทพิรัตน์ รักษ์เกยีรติน าชัย

64 คุณ ทวิา ค้วนเครือ

65 คุณ ธนพร  เอบิสริิสขุ

66 คุณ ธัญญาลักษณ์ บุญทองดี

67 คุณ ธานินทร์ กมัทรทพิย์

68 คุณ ธาราชัย โชคสชุาติ

69 คุณ ธีรนันท ์ คุณะเกษม

70 คุณ ธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ

71 คุณ ธีระศักดิ์ เป่ียมสภุัคพงศ์

72 คุณ นงลักษณ์ สาโรชสวุรรณ

73 คุณ นที เลิศรัตนรังษี

74 คุณ นภาภรณ์ ธนังทอง

75 คุณ นฤมล ตันตยาวิทย์

76 คุณ นลินทพิย์ ศานตินานนท์

77 คุณ นลินธรณ์ อศัวปัญญาวงศ์

78 คุณ นวพร เทศล าใย

79 คุณ นันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์

80 คุณ นิจฉรา เพช็ร์ชม

81 คุณ นิติรัฐ ผุลละศิริ

82 คุณ นิภาพร บุตรน า้เพชร

83 คุณ นิรมล เลิศรัตนพัฒน์

84 คุณ นิรุบล ประทุมยศ

85 คุณ นุชรีล ทองค านุช

86 คุณ นุสรา วีระสนุทร

87 คุณ เนตรดาว จันมี

88 คุณ เนตรนภา ชาอุ่น

89 คุณ เนาวรัตน์ นิธิเกยีรติพงศ์

90 คุณ บุญเพญ็ ลิขิตวารินทร์
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91 คุณ บุญล้อม ฝากมิตร

92 คุณ บุญเลิศ ปัญจา

93 คุณ บุญส่ง ส านึก

94 คุณ บุศรินทร์ ต่วนชะเอม

95 คุณ บุษบง พันธุส์วัสดิ์

96 คุณ บุษศรา เกตุมณี

97 คุณ เบญจพร เจนวัฒนาเวช

98 คุณ ปฐมาภรณ์ เหล่าเขตกจิ

99 คุณ ปณติา โชติแสงมณกุีล

100 คุณ ปณติา แย้มสอน

101 คุณ ปรณยี์ สตัตวงศากุล

102 คุณ ประจวบ ก าไรเลิศ

103 คุณ ประภาศิริ พิสษิฐ์สงัฆการ

104 คุณ ปริยนาถ เฉลิมช่วง

105 คุณ ปริศนา กล่ันแก้ว

106 คุณ ปัญญาวุธ ปรางจันทร์

107 คุณ ปัทมา อภิมุขเดชา

108 คุณ ปัทมา ภาษิตโรจนกจิ

109 คุณ ปาริฉัตร โชติภมูิเวทย์

110 คุณ ปาริมา วัจฉละญาณ

111 คุณ ป่ิน สงิหอ าไพ

112 คุณ ปิยดา สขุสมัย

113 คุณ ปิยนุช ซลุศักดิ์สกุล

114 คุณ ปิยพร จ าปาทอง

115 คุณ ปิยาภรณ์ เชาวลิต

116 คุณ ปุณชญา ปัทมกชกร

117 คุณ เปรม เล่ียมสกุล

118 คุณ พงษ์ศักดิ์ ชะนะมา

119 คุณ พจณยี์ เซกระโทก

120 คุณ พนิดา กจิวงศ์วัฒนา
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121 คุณ พนิดา กติติสพัุฒน์

122 คุณ พรชัย กติติปัญญางาม

123 คุณ พรทพิย์ เลิศทนงศักดิ์

124 คุณ พรทพิย์ เจริญชนม์

125 คุณ พรพิมล มงคลล้อม

126 คุณ พรรณพร สนัพงษ์

127 คุณ พัทธนันท์ มัสสุ

128 คุณ พิชาพัทธ์ ภริูพิริยกติติ์

129 คุณ พิมพ์กาญจน์ เหลืองสวุรรณ

130 คุณ พิมลพร ฉัพพรรณรังษี

131 คุณ พีรทตั บัวทนั

132 คุณ เพญ็ศรี เดชติ่งเอง

133 คุณ ไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่

134 คุณ ภณดิา สจัจะเดชาชัย

135 คุณ ภานุมาส ปรีบัว

136 คุณ ภามุข วงศ์อดิสยั

137 คุณ ภารณี กาลวิโรจน์

138 คุณ ภาวนา ป้องกนั

139 คุณ ภาวิณี บุญจันตะ๊

140 คุณ ภธูิชย์ วันชัยจิระบุญ

141 คุณ ภวูดล ทองวงษ์

142 คุณ มณี เขม็ทอง

143 คุณ มณรัีตน์ ใยประยูร

144 คุณ มณวีรรณ สกุลวิริยะโรจน์

145 คุณ มนัสวี ปกรณชั์ยกุล

146 คุณ มยุรี   แสงช่วง

147 คุณ มรกต พจนพร้ิง

148 คุณ เยาวเรศ วรรณวโรทร

149 คุณ รจิรา ตั้งอนุรักษ์พงศา

150 คุณ รักสกุล เจริญวงศ์
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151 คุณ รัชฎาภรณ์ หมวกมณี

152 คุณ ลักษณา ชัยเวทย์

153 คุณ ลัดดา น าจารุเสถยีรชัย

154 คุณ ลัดดา วรุณธารากุล

155 คุณ วชิราภรณ์ อจันปัญญา

156 คุณ วนาพร พรกติิพงษ์

157 คุณ วรรณพร กาญจนอดุม

158 คุณ วรรณพร อนันตเสถ

159 คุณ วรรษมน โพธิ์ศรีนาค

160 คุณ วันเพญ็ วัฒนพงศ์ไพศาล

161 คุณ วัยวัฒน์ กอสมานชัยกจิ

162 คุณ วิชุตา เรืองปราชญ์

163 คุณ วิลาวัลย์ บุษบาธร

164 คุณ วิไล ทดัสา

165 คุณ วิวัฒน์ จงกลรัตน์

166 คุณ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑรูย์

167 คุณ วีณา นิรมานสกุล

168 คุณ วีรวรรณ บุญกนกวงศ์

169 คุณ ศรัณยรั์ตน์ คงวัฒนานนท์

170 คุณ ศราวุธ กติตินราภรณ์

171 คุณ ศรีนวล สมบัติไพรวัน

172 คุณ ศรีสาโภช  กาญจนะ

173 คุณ ศิราณี คงเจริญ

174 คุณ ศิริจันทร์ พีรประวิตร

175 คุณ ศิรินารถ วงศ์ชัยสริุยะ

176 คุณ ศิริพร สทิธิชัยณรงค์

177 คุณ ศิริรัตน์ ธนอดุ

178 คุณ ศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

179 คุณ ศุภโชค โรจน์ชีวิน

180 คุณ เศรษฐวุฒิ กุหลาบวิรัตน์
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181 คุณ สมชาติ ดลยานุเคราะห์

182 คุณ สมชาย วรุณพันธุลักษณ์

183 คุณ สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

184 คุณ สมบัติ วิทยวัตรเจริญ

185 คุณ สมฤดี  สวุรรณรูป

186 คุณ สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

187 คุณ สมสริินทร์ ผู้สนัติ

188 คุณ สมาพร สบืพงษ์

189 คุณ สลักจิตต์ มีประเสริฐ

190 คุณ สลิลลา ไชยพุฒ

191 คุณ สามารถ อดุมพันธ์

192 คุณ สายสมร อาจปักษา

193 คุณ สารินทร์ ถริวุฒิสกุล

194 คุณ สาวิตรี แสงศิลาวุฒิกุล

195 คุณ สทิธิพร ต้นพงษ์พันธุ์

196 คุณ สริิกุล ประทปีสว่างวงศ์

197 คุณ สริิเพชร อนันต์สนัติวงศ์

198 คุณ สริิเพญ็ ตันติเวชอภิกุล

199 คุณ สริิวุทธิ์ เสยีมภักดี

200 คุณ สวิะพร สดุถ้อย

201 คุณ สกุญัญา ฤกษ์พลการ

202 คุณ สกุลัยา ค านวน

203 คุณ สชัุย ดารารัตน์ทวี

204 คุณ สชุาดา  ลักษณะผล

205 คุณ สชีุรา คงทน

206 คุณ สดุารัตน์ วิวรรธนะเดช

207 คุณ สดุารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

208 คุณ สทุธิณี วชิรโรจน์

209 คุณ สนุทรี อารยสมบูรณ์

210 คุณ สนุทรีย์ เวชสถติย์



ล ำดบั นำมสกลุช่ือ

วนัองัคำรที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 13.00 -16.00 น. 

รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำพิจำรณห์ลกักำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16)

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนำศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ เกษรี ณรงคเ์ดช อำคำรสภำวิชำชีพบญัชี สขุุมวิท 21(อโศก)

211 คุณ สพุรรณ ี อศัวสวุรรณ์

212 คุณ สพุรรษา ศรีโย

213 คุณ สพุรรษา กณัหาลี

214 คุณ สภุาณี ศรีสถติวัตร

215 คุณ สมุล บัวมณี

216 คุณ สรุชัย ด าเนินวงศ์

217 คุณ สรีุรัตน์ ดีใหญ่

218 คุณ สวุดี สงิห์งาม

219 คุณ สวุนีย์ กติติปัญญางาม

220 คุณ สวุรรณ ศิริสนุทรเลิศ

221 คุณ สวุาณี เจนจิตขจร

222 คุณ แสงชัย นาสนัติสขุ

223 คุณ หน่ึงนุช สงัฆธรรม

224 คุณ อชิรญาณ ์ บุญนิธิธนารัตน์

225 คุณ อนงค์ พานิชเจริญนาน

226 คุณ อนันต์ ฉัตรเงินงาม

227 คุณ อนุจินต์ สยูะนันทน์

228 คุณ อนุเทพ กจิประทาน

229 คุณ อมรรัตน์ หัตถกรรม

230 คุณ อรนุช จีระนันตสนิ

231 คุณ อรรถชัย กติติวัฒนานุเคราะห์

232 คุณ อริชัย  นุ่มลมุล

233 คุณ อรุณลักษณ์ ดิลกวณชิ

234 คุณ องัศุมาลี จิตติวสรัุตน์

235 คุณ อจัฉรา  ศริพันธุ์

236 คุณ อจัฉราวรรณ สขุสมสนิ

237 คุณ อมัพาพร หลักเรืองทรัพย์

238 คุณ อากรกจิ ปานใจ

239 คุณ อาทติยา เยี่ยมเวช

240 คุณ อารียา กาญจนบัตร



ล ำดบั นำมสกลุช่ือ

วนัองัคำรที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 13.00 -16.00 น. 

รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำพิจำรณห์ลกักำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16)

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนำศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ เกษรี ณรงคเ์ดช อำคำรสภำวิชำชีพบญัชี สขุุมวิท 21(อโศก)

241 คุณ อไุรวรรณ วุ่นกล่ินหอม

242 คุณ กฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

243 คุณ กญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชัชวาลย ์

244 คุณ เฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณรั์ตน์ 

245 คุณ ฐิติมา ฐิตะธนะกจิ 

246 คุณ ณฐัพงษ์ หุ่นกติติเวชกุล

247 ดร. ธนาดล รักษาพล

248 คุณ ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

249 คุณ นงลักษณ์ พุ่มน้อย

250 ดร. ปัญญา สมัฤทธิ์ประดิษฐ์

251 คุณ ปิติรัตน์ รัตนโชติ

252 คุณ พรประภา โกมลสทุธิ   

253 คุณ รุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล

254 คุณ วศิน ทรรศนียศิลป์

255 คุณ วิระยา   เจริญกลัป์

256 คุณ วีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ

257 คุณ สธุีรา หงษ์มณี

258 คุณ สนิุตา เจริญศิลป์

259 คุณ สวุิมล กฤตยาเกยีรณ์

260 คุณ อดุม ธนูรัตน์พงศ์


