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โปรดแสดงบตัรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป)

No.
คํา

นําหนา้
ชือ่ นามสกุล

เป็นผูส้อบบญัชี

(เลขที)่
เป็นผูทํ้าบญัชี(เลขที)่

1 นางสาว กมลทพิย์ เกยีรติศักดิ์ทวี cpd

2 นางสาว กมลวรรณ กุลทนันท์ CPA

3 นางสาว กรวิภา วิพรรณะ

4 นางสาว กฤติยาณี เขียวขจี cpd

5 นางสาว กญัญา แสนนามวงษ์

6 นางสาว กาญจนา กิ่งชา cpd

7 นางสาว เกตุสริิ ธนะเลิศพันธ์ cpd

8 นางสาว กาญจนา รัชพงษ์ไทย CPA

9 นางสาว จริยาพร อาํนวยเดชา CPA

10 นาง จันทนา สาขากร CPA

11 นางสาว จิดาภา อุ้ยศิริพร CPA cpd

12 นางสาว จินตนา ญาณสขุะ CPA cpd

13 นางสาว ชลิตา อนิปัญญา

14 นาย ชัยวัฒน์ คุ้มจิตร cpd

15 นาย ชัยสทิธิ์ ช่ืนชูวิทย์

16 นาย เชิดชาย คงเกยีรติก้อง CPA cpd

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูทํ้าบญัช ี
*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูส้อบบญัช ี

สาํหรับเอกสารประกอบการสมัมนาฯ ภาควชิาฯ เปิดให ้download  ทีห่นา้เว็บคณะฯ  ดงันัน้ขอใหผู้เ้ขา้สมัมนาเตรยีม
เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที ่www.tbs.tu.ac.th ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  เป็นตนัไป

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ

“โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กบัคณะพาณิชย ์ธรรมศาสตร”์

เรือ่ง "การบญัชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการกํากบัดูแลกิจการ และการบญัชีนิติวิทยา"

วนัจนัทรที์ ่4 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถยีร  (พบ.201) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์

จดัโดย ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของชือ่สกลุ, สถานะผูทํ้าบญัช/ีผูส้อบบญัช ีหรอือืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและหากพบวา่ขอ้มลูทีท่า่น
ลงในระบบมขีอ้ผดิพลาด ขอใหแ้จง้การแกไ้ขดงักลา่ว มาทีโ่ทรสาร 02-225-2109 

ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
(สาํหรับการนับชัว่โมงพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี(CPD) ของผูทํ้าบญัช ี
และ ผูส้อบบญัช ีอยูร่ะหวา่งสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ)
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*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูทํ้าบญัช ี
*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูส้อบบญัช ี

สาํหรับเอกสารประกอบการสมัมนาฯ ภาควชิาฯ เปิดให ้download  ทีห่นา้เว็บคณะฯ  ดงันัน้ขอใหผู้เ้ขา้สมัมนาเตรยีม
เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที ่www.tbs.tu.ac.th ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  เป็นตนัไป

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ

“โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กบัคณะพาณิชย ์ธรรมศาสตร”์

เรือ่ง "การบญัชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการกํากบัดูแลกิจการ และการบญัชีนิติวิทยา"

วนัจนัทรที์ ่4 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถยีร  (พบ.201) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์

จดัโดย ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของชือ่สกลุ, สถานะผูทํ้าบญัช/ีผูส้อบบญัช ีหรอือืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและหากพบวา่ขอ้มลูทีท่า่น
ลงในระบบมขีอ้ผดิพลาด ขอใหแ้จง้การแกไ้ขดงักลา่ว มาทีโ่ทรสาร 02-225-2109 

ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
(สาํหรับการนับชัว่โมงพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี(CPD) ของผูทํ้าบญัช ี
และ ผูส้อบบญัช ีอยูร่ะหวา่งสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ)

17 นางสาว ดวงกมล วิศาลสมพงษ์ cpd

18 นาย ดิลก บุญตะโก

19 นางสาว ตวงพร ธนสทิธิ์ cpd

20 นางสาว ทพิย์พิชา ประเสริฐศรี

21 นางสาว ทพิย์สคุนธ์ อดุมรุ่งเรืองผล cpd

22 นางสาว ทพิย์สดุา ชาํนาญวนิชกุล CPA cpd

23 นาย ธนวัฒน์ เพียรธรรม

24 นาย ธนะชัย องค์ธนะสขุ CPA cpd

25 นาย ธนะพุฒ องค์ธนะสขุ CPA cpd

26 นาง ธนันพัชญ์ สงวนสนิธุ์ CPA cpd

27 นาย ธนุศักด์ิ ประเสริฐไชยกุล CPA

28 นาง ธญันันท์ ประเสริฐศรี cpd

29 นางสาว ธดิารัตน์ จตุนราพิทย์

30 นางสาว ธติิมา ธรรมาชีวะ

31 นาย ธรีชัย มีแก้ว CPA

32 นาย นเรศร์ นวีภาพ

33 นาย นพนิธิ กระจ่างพืช CPA

34 นางสาว นภาภร ไพบูลย์เจริญรุ่ง cpd

35 นางสาว นวลจันทร์ สนิสขุสถาพร CPA cpd

36 นาย นววิช ฉัตรวชิระกุล CPA cpd
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*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูทํ้าบญัช ี
*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูส้อบบญัช ี

สาํหรับเอกสารประกอบการสมัมนาฯ ภาควชิาฯ เปิดให ้download  ทีห่นา้เว็บคณะฯ  ดงันัน้ขอใหผู้เ้ขา้สมัมนาเตรยีม
เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที ่www.tbs.tu.ac.th ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  เป็นตนัไป

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ

“โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กบัคณะพาณิชย ์ธรรมศาสตร”์

เรือ่ง "การบญัชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการกํากบัดูแลกิจการ และการบญัชีนิติวิทยา"

วนัจนัทรที์ ่4 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถยีร  (พบ.201) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์

จดัโดย ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของชือ่สกลุ, สถานะผูทํ้าบญัช/ีผูส้อบบญัช ีหรอือืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและหากพบวา่ขอ้มลูทีท่า่น
ลงในระบบมขีอ้ผดิพลาด ขอใหแ้จง้การแกไ้ขดงักลา่ว มาทีโ่ทรสาร 02-225-2109 

ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
(สาํหรับการนับชัว่โมงพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี(CPD) ของผูทํ้าบญัช ี
และ ผูส้อบบญัช ีอยูร่ะหวา่งสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ)

37 นางสาว นัทธรีา ลออวงศ์วิรุฬห์

38 นางสาว นิภา ขันติบัณฑติ cpd

39 นางสาว นิริศรา เสาะขุนทด

40 นาง นุชจินดา ทชิาชล CPA cpd

41 นาย บุญเลิศ องิคเวทย์ CPA

42 นางสาว เนตรนรินทร์ โบดขุนทด cpd

43 นาย ปรเมศร์ แพลูกอนิ CPA

44 นางสาว ประนอม โฆวินวิพัฒน์

45 นาย ประเสริฐ บุญศรี cpd

46 นางสาว ประภัสสร มีแสงพันธ์

47 นาย พงษ์นเรศ วรรธนะวงศ์ cpd

48 นางสาว พจนารถ พลทะยาน

49 นางสาว พธติา จันทสวุรรณากร CPA cpd

50 นางสาว พรพิมล เท่ากล่ิน cpd

51 นางสาว พรรณจิต บุญแดนไพร CPA cpd

52 นางสาว พัชรา เวียงแก้ว

53 นางสาว พิไล ถาวรวุฒิ cpd

54 นาง พิณทพิย์ ลีนะกนิษฐ์ CPA cpd

55 นางสาว พิริยา ช่ืนบุญ

56 นางสาว ไพบูลย์ พุกเจริญ
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*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูทํ้าบญัช ี
*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูส้อบบญัช ี

สาํหรับเอกสารประกอบการสมัมนาฯ ภาควชิาฯ เปิดให ้download  ทีห่นา้เว็บคณะฯ  ดงันัน้ขอใหผู้เ้ขา้สมัมนาเตรยีม
เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที ่www.tbs.tu.ac.th ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  เป็นตนัไป

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ

“โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กบัคณะพาณิชย ์ธรรมศาสตร”์

เรือ่ง "การบญัชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการกํากบัดูแลกิจการ และการบญัชีนิติวิทยา"

วนัจนัทรที์ ่4 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถยีร  (พบ.201) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์

จดัโดย ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของชือ่สกลุ, สถานะผูทํ้าบญัช/ีผูส้อบบญัช ีหรอือืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและหากพบวา่ขอ้มลูทีท่า่น
ลงในระบบมขีอ้ผดิพลาด ขอใหแ้จง้การแกไ้ขดงักลา่ว มาทีโ่ทรสาร 02-225-2109 

ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
(สาํหรับการนับชัว่โมงพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี(CPD) ของผูทํ้าบญัช ี
และ ผูส้อบบญัช ีอยูร่ะหวา่งสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ)

57 นาย ภาณพุงศ์ สขุสวัสดิ์ cpd

58 นาง ภาวิษา เจริญศิริ

59 นางสาว ภิญญา สทิธาธกิารเวชช์ cpd

60 นางสาว มธุริน ซ้อนพุฒ

61 นาย ยรรยง อมรพิทกัษ์กูล cpd

62 นาย ยุทธพงษ์ งามวิชานน์ CPA

63 นาง เยาวภา แสงปรีชารัตน์ CPA

64 นางสาว รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

65 นางสาว รัชนี สายพานิชย์ CPA cpd

66 นางสาว รัตนา ตันกมิ CPA

67 นางสาว รุ่งนภา นัดสนัเทยีะ CPA cpd

68 นางสาว ลดาวรรณ ตวงสนิทวีกุล CPA

69 นางสาว ลักขณา ศรีแดน cpd

70 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธุวุ์ฒิภิญโญ CPA cpd

71 นางสาว วรรณี วณิชย์เจริญนาํ cpd

72 นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสวุรรณ CPA

73 นางสาว วัชราภรณ์ วงษ์ช่ืน CPA cpd

74 นางสาว วัชรี ไพศาลเจริญ cpd

75 นางสาว วิไล ศุภประชากร CPA cpd

76 นางสาว วิไลลักษณ์ ถนอมสวย cpd

C:\Users\TBS\Desktop\รายชือ่4กย60.xlsx



Page 5 ประกาศชือ่ตดิปีก 4กย60

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูทํ้าบญัช ี
*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูส้อบบญัช ี

สาํหรับเอกสารประกอบการสมัมนาฯ ภาควชิาฯ เปิดให ้download  ทีห่นา้เว็บคณะฯ  ดงันัน้ขอใหผู้เ้ขา้สมัมนาเตรยีม
เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที ่www.tbs.tu.ac.th ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  เป็นตนัไป

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ

“โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กบัคณะพาณิชย ์ธรรมศาสตร”์

เรือ่ง "การบญัชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการกํากบัดูแลกิจการ และการบญัชีนิติวิทยา"

วนัจนัทรที์ ่4 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถยีร  (พบ.201) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์

จดัโดย ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของชือ่สกลุ, สถานะผูทํ้าบญัช/ีผูส้อบบญัช ีหรอือืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและหากพบวา่ขอ้มลูทีท่า่น
ลงในระบบมขีอ้ผดิพลาด ขอใหแ้จง้การแกไ้ขดงักลา่ว มาทีโ่ทรสาร 02-225-2109 

ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
(สาํหรับการนับชัว่โมงพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี(CPD) ของผูทํ้าบญัช ี
และ ผูส้อบบญัช ีอยูร่ะหวา่งสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ)

77 นาย วิศรุต สทุธพัินธ์

78 นาย วิสทุธิ์ ปิยสริิชูวงศ์ CPA cpd

79 นางสาว ศศิวิมล ปานแก้ว cpd

80 นางสาว ศิริพร พรวิริยกุล CPA

81 นาย ศุภราช พู่นาํชัย CPA cpd

82 นาย สมชาติ พัฒนกจิจารักษ์ cpd

83 นาง สมฤดี ธรรมวรระนะ CPA cpd

84 นาง สมหวัง พาฬอนุรักษ์ CPA cpd

85 นางสาว สราทพิย์ เช้ือสขุ cpd

86 นางสาว สายไหม หาญสวัุฒน์ CPA

87 นางสาว สายชล จุฑามณี cpd

88 นางสาว สริิพัชระ ธญักรินธนะรัตนะ

89 นางสาว สริิราศี กอบประดิษฐ์ cpd

90 นางสาว สริิลักษณ์ ทรัพย์เจริญดีอาภา cpd

91 นางสาว สกุญัญา มงคลวรกจิชัย cpd

92 นางสาว สชุา วงนาค
ไม่ประสงค์หนังสอืรับรองฯ

cpd

93 นาง สชุาดา วงศ์จาํปา

94 นางสาว สชุานันท์ เปรมกมลธรรม

95 นาง สดุารัตน์ วงศ์ศิริทรัพย์ cpd

96 นางสาว สปุราณีน์ พจนาวโรภาส cpd
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*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูทํ้าบญัช ี
*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่นือ่งทางวชิาชพีบญัช ีของ ผูส้อบบญัช ี

สาํหรับเอกสารประกอบการสมัมนาฯ ภาควชิาฯ เปิดให ้download  ทีห่นา้เว็บคณะฯ  ดงันัน้ขอใหผู้เ้ขา้สมัมนาเตรยีม
เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที ่www.tbs.tu.ac.th ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  เป็นตนัไป

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ

“โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กบัคณะพาณิชย ์ธรรมศาสตร”์

เรือ่ง "การบญัชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการกํากบัดูแลกิจการ และการบญัชีนิติวิทยา"

วนัจนัทรที์ ่4 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถยีร  (พบ.201) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์

จดัโดย ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของชือ่สกลุ, สถานะผูทํ้าบญัช/ีผูส้อบบญัช ีหรอือืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและหากพบวา่ขอ้มลูทีท่า่น
ลงในระบบมขีอ้ผดิพลาด ขอใหแ้จง้การแกไ้ขดงักลา่ว มาทีโ่ทรสาร 02-225-2109 

ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
(สาํหรับการนับชัว่โมงพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี(CPD) ของผูทํ้าบญัช ี
และ ผูส้อบบญัช ีอยูร่ะหวา่งสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ)

97 นางสาว สพัุตรา จารุวัฒนประดิษฐ์ cpd

98 นาง สภุาภรณ์ ศรีพิพัฒน์

99 นาย สรุชา ศุภารักษ์สบืวงศ์ CPA

100 นางสาว สวุนันท์ ศรีมหันต์

101 นางสาว สวุรรณี เกษมศรีธนาวัฒน์ CPA cpd

102 นางสาว สวิุมล เที่ยงแท้

103 นาย เสนีย์ โสภิตลาภธนา CPA

104 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ฉ่ัว CPA cpd

105 นาย อนุ ทองเกษม CPA cpd

106 นาย อนุสอน เทพสวุรรณ์ cpd

107 นาย อรชุน รวิโชติกุล CPA

108 นางสาว อรวรรณ พรโกมลรัตน์ cpd

109 นางสาว อลิสา กลัดบุบผา cpd

110 นางสาว อารีย์วรรณ สวนสขุ

111 นาย เอกรัตน์ มานะนรารักษ์ CPA

112 นาย Jaturan Limtongkhao - cpd
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