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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)

*กรุณาตรวจสอบเลขทีบั่ตรประชาชน(ผู้ท าบัญชี) และผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องรวมถึงชื่อ-สกุล

หากข้อมูลทีท่า่นบันทกึในระบบลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขและลงนามแก้ไขในใบลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน No. ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล เป็นผู้ท าบัญชี CPD เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ลายเซ็น(บ่าย)

รับ

หนังสอื

รับรองฯ

ก 1101800817433 1 นางสาว กชกร วัฒนาภบิาล -

3102100176823 2 นางสาว กนกพร ชนิาภริมย์ CPD cpa

1309901346474 3 นางสาว กนกวรรรณ สทิธ์ิสงัข์ -

3100904573510 4 นางสาว กนกอร เรืองอศัวเดช CPD cpa

1100800686991 5 นาย กฤตเมธ ขุนทิพย์แสง - cpa

1101400293925 6 นางสาว กฤตยา สริิพงศ์บุญสทิธิ CPD

3359900140747 7 นาง กฤตยาภรณ์ มงคลประดิษฐ CPD cpa

- 8 คุณ กฤษณา เอีย่มวรสมบัติ -

3839900294731 9 นางสาว กันนที ดนัยสวัสด์ิ CPD cpa

3101501471752 10 นางสาว กุลวิภา จุติวรกุล - cpa

3102101313115 11 นางสาว เกศรา อเนกลาภเสรี CPD cpa

1101401608288 12 นาย เกื้อกานต์ ชุม่เชือ้ CPD cpa

ข 3700400127235 13 นาง ขวัญหทัย มิตรภานนท์ -

ค 3101800513082 14 นางสาว คณิดา นิมมาณวัฒนา CPD cpa

จ 1339900420077 15 นางสาว จริยา จ าปาเรือง - cpa

3349900633182 16 นางสาว จริยา ออ่นฤทธ์ิ -

1710100114247 17 นาย จักรพรรดิ์ ผลประดับ -

3101400298451 18 นางสาว จันทรารัตน์ บุญฟ้าประทาน CPD cpa

3100904086465 19 นางสาว จารุณี น่วมแม่ CPD cpa

4101800047683 20 นางสาว จิณห์จุฑา อมรทิพย์สกุล CPD cpa

3101200400368 21 นางสาว จินตนา ญาณสขุะ CPD cpa

3639900166794 22 นางสาว จิรวัสส์ กุลเศรษฐ - cpa

1319900225991 23 นางสาว จิราลักษณ์ เลิศจิรโรจน์ CPD cpa

3110400211436 24 นางสาว จีรภา เสณีตันติกุล - cpa

ช 3100904283970 25 นางสาว ชไมพร ตระการประไพ CPD cpa

3130300399280 26 นาง ชมชไม พงศ์ศรีโรจน์ -

5119999000347 27 นางสาว ชรินพร คามภรีภาพพันธ์ CPD cpa

ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อนิทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“งานสมัมนาวิชาการเพ่ือร าลึกและเชดิชเูกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 3”

3
rd
 KESREE  NARONGDEJ Forum : ปฏริูปความเชือ่ม่ันวิชาชพีบัญช ี(Reinventing Confidence in Accounting Profession)

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันองัคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. 
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3
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1309902545560 28 นาย ชัยวัฒน์ ชยัประเสริฐ CPD

3329900136910 29 นางสาว ชุติมา นาคประสทิธ์ิ -

3349700982310 30 นาง โชติกา โชคิดิลก CPD

3100602914233 31 นาย โชติพันธ์ ศุภน าพา CPD cpa

ฐ 3100700489502 32 นางสาว ฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ CPD cpa

ณ 3102200140847 33 นางสาว ณปภัช สขุนันทศักด์ิ -

3101500033255 34 นาย ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญาย่ิง CPD cpa

1100701755471 35 นางสาว ณัฐชา แววกุจเจือ -

1102800001001 36 นางสาว ณัฐฐิณี บัณฑิตสนิทรัพย์ -

1239900130169 37 นาย ณัฐภัค รธนิธย์ -

1100702381346 38 นางสาว ณัฐรุจา ปัดชาเขียว -

3110200323991 39 นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน - cpa

1101401967610 40 นางสาว ณิชาภัทร กิตติศุภพร CPD

ด 3190500090576 41 นางสาว ดรณี สมก าเนิด - cpa

3100700233796 42 นาง ดวงนภา วิทวัสการเวช - cpa

3100201543439 43 นางสาว ดวงพร แซ่ต้ัน - cpa

44 รศ. ดวงมณี โกมารทัต -

3101701311805 45 นางสาว ดาเรศ ชาญวินิจถาวร CPD

- 46 นางสาว เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี -

3909800876681 47 นางสาว ดุรยา สขุถมยา CPD cpa

ท 3101400284159 48 นาย ทศพล เลิศสทุธิรักษ์ CPD

3100100764553 49 นางสาว ทิพรัตน์ ค าน าลาภ CPD cpa

3100900894214 50 นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ - cpa

3900500010028 51 นาย เทวา ด าแดง CPD cpa

ธ 5100200128841 52 นาย ธนะชัย องค์ธนะสขุ CPD cpa

5100200128876 53 นาย ธนะพุฒ องค์ธนะสขุ CPD cpa

3309901328804 54 นาง ธนานันทน์ อาจหาญ CPD
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1309901140752 55 นางสาว ธนาภรณ์ แวววงษ์ - cpa

3521300159634 56 นาย ธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล - cpa

1309900033677 57 นางสาว ธมนวรรณ ป้อมสนาม -

3101201307256 58 ดร. ธรรศ อดุมธรรมภกัดี - cpa

3449900041802 59 นางสาว ธัญกมล ปะละฤทธ์ิ -

3100300511683 60 นางสาว ธันยนันท์ ลีลาสถาพรชยั CPD cpa

3570700312684 61 นาง ธันยพร อภโิยคการ -

3401500336026 62 นางสาว ธาริณี องัค์ยศ -

น 3101300122921 63 นางสาว นงลักษณ์ ควเสรีพงศ์ CPD cpa

3100603347987 64 นาย นพนิธิ กระจ่างพืช - cpa

3102101089860 65 นางสาว นภาภรณ์ บุญจรัส CPD cpa

3101203614571 66 นางสาว นริสรา กาญจนาเพ็ญกุล CPD

3101500216660 67 นางสาว นฤมล วุฒิวิวัฒนกุล CPD

5309900054049 68 นางสาว นฤมลกชพรรณ จันทรผ่องจินดา CPD

3100100728514 69 นางสาว นวลจันทร์ สนิสขุสถาพร CPD cpa

3101600840845 70 นาย นววิช ฉัตรวชริะกุล CPD cpa

3309900881500 71 นางสาว นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ - cpa

3100202568419 72 นางสาว นัฏกนก แสงอทุัยจามร CPD cpa

3100400324605 73 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ - cpa

1409901782222 74 นางสาว นันทิชา จิรัฐพิกาลพงศ์ -

3210300179033 75 นางสาว นันทิภัคค์ วงศ์เมือง CPD

1669900088312 76 นางสาว นาฏยา ต้ังประดิษฐ์ - cpa

3100602176178 77 นางสาว นาริฐา วิระษร CPD

3300100643860 78 นางสาว นิตยา วงศ์ธัญลักษณ์ - cpa

3102000509219 79 นาย นิพันธ์ เห็นโชคชยัชนะ - cpa

3100603271743 80 นาง นิภา สริิพุทธามาศ CPD cpa

3660100301176 81 นาง นิภา อศัวกิตติพร - cpa
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1101401139547 82 นางสาว นิภาพรรณ พันธ์ุเต็ม CPD

3100700066547 83 นางสาว นุชนาถ ปิยะบงการ - cpa

บ 3100501800356 84 ผศ.ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล CPD

3220600199218 85 นางสาว บุษรา ลาภสวุรรณวงศ์ CPD

3509901460620 86 นางสาว เบ็ญจวรรณ สรุชติุกาล CPD cpa

ป 1100400106270 87 นางสาว ปทิตตา ทองเจือพงษ์ -

3309901331431 88 นางสาว ปนัดดา บุญพาวัฒนา -

3220600032542 89 นาย ประเสริฐ บุญศรี CPD

3101501761963 90 นางสาว ประกายจิตร สรุอมรกูล - cpa

3100100682280 91 นาย ประจวบ ร่ ารวยธรรม - cpa

1529900765196 92 นางสาว ประภา จันทร์สพุรประภา -

31007005520182 93 นางสาว ประภาศรี ตกูลภกัดีชมุพล CPD

1103700005986 94 นางสาว ปรางฉาย จรรโลงบุตร CPD cpa

1101400989148 95 นางสาว ปวีณ อรพินท์ -

3709900242597 96 นาง ปาริชาต จรัสวชริกุล CPD cpa

3101501809788 97 นางสาว ปิมปภา จิตรักนที CPD cpa

3100400774031 98 นางสาว ปิยเนตร์ ชอุม่ชยัศิริ - cpa

3100400774031 99 นางสาว ปิยเนตร์ ชอุม่ชยัศิริ - cpa

5100599151455 100 นาย ปิยชัย สนัติธ ารงวิทย์ - cpa

3101300161772 101 นางสาว ปิยนุช ต้ังวงศ์ศานต์ CPD

3100201141110 102 นางสาว ปิยวรรณ แก้วจันทร์ - cpa

3420900710251 103 นาย ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม -

พ 3102101170543 104 นางสาว พจนา วงศ์อร่าม - cpa

3190300507392 105 นาง พนิดา ปัญญาวิวานนท์ CPD

3349900024755 106 นาย พรชัย วีระนันทาเวทย์ -

3100800655293 107 นาย พรชัย เพียงพรเพ็ญ - cpa

3100700092076 108 นางสาว พรทิศ วาทะวุฒิ CPD cpa
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หากข้อมูลทีท่า่นบันทกึในระบบลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขและลงนามแก้ไขในใบลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน No. ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล เป็นผู้ท าบัญชี CPD เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ลายเซ็น(บ่าย)

รับ

หนังสอื

รับรองฯ

ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อนิทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“งานสมัมนาวิชาการเพ่ือร าลึกและเชดิชเูกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 3”

3
rd
 KESREE  NARONGDEJ Forum : ปฏริูปความเชือ่ม่ันวิชาชพีบัญช ี(Reinventing Confidence in Accounting Profession)

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันองัคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. 

3419900003951 109 นางสาว พรพรรณ ด ารงค์สขุนิวัฒน์ - cpa

3100400712991 110 นางสาว พรรณี เลิศวรวงษ์วิทย์ CPD cpa

3209900026520 111 นางสาว พรวณา จินตนาเลิศ CPD cpa

3100400486451 112 นางสาว พัชญสิ์ตา โชติหิรัญศักย์ CPD cpa

3100601642973 113 นางสาว พัชรี พงษ์ศิริ CPD cpa

3110401495021 114 นางสาว พาชื่น เอือ้อารี CPD cpa

1102001396021 115 นาย พิชชากร ประทุมวัน -

3101202756003 116 นางสาว พิชญน์ภา โลหะขจรพันธ์ CPD cpa

3301100027388 117 นางสาว พิทยา ผ่อนกลาง -

3100900271357 118 นาง พิมพ์ผกา วนานุกูล CPD

3101500919652 119 นาง พิศมัย อรรถธรรมสนุทร - cpa

3101403590579 120 นางสาว เพ็ญศรี บรมินอาชากูล - cpa

3570100839615 121 ผศ.ดร. เพชรไพรริน อปุปิง -

3102002285067 122 นางสาว แพรวไพลิณ ตันไพบูลย์ - cpa

1100900386379 123 นางสาว แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช CPD

ภ 3101402349576 124 นาย ภมร ศรีสถล CPD

3100502727067 125 นางสาว ภรณี สทิธิราษฎร์ CPD cpa

1101402024182 126 นางสาว ภัคพิมน ฐติิตานันท์ -

3909900149461 127 นางสาว ภัทรินทร์ ทัตติ -

1100800445918 128 นางสาว ภัศรา พิริยมานันท์ -

3101401035209 129 นาย ภาคภูมิ ทวีวิทยรัศม์ิ -

3240100776216 130 นาย ภูสิรัช ตันเจริญ CPD

ม 3720600119228 131 นาง มลิณี จามีกรกุล CPD

3101701889998 132 นาง มัลลิกา ตันติพงศ์อาภา CPD

1130200002055 133 นางสาว มยุรา สงักะเพศ -

3101000441656 134 นางสาว มาลี ชยัสว่างโยธิน CPD cpa

3102102252837 135 นางสาว มนัสนันท อจัฉริยพฤกษ์ CPD cpa
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ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อนิทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันองัคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. 

3100300249211 136 นางสาว เมตตา เสมสมบูรณ์ - cpa

3100901940481 137 นาย ไมตรี เอือ้จิตอนันตกุล -

ย 1100400342615 138 นาย ยงยุทธ วัฒนาโสภณ -

3520101247311 139 นางสาว ยุพาวดี วรรณเลิศ - cpa

3101800921580 140 นางสาว ยุวดี เจียมพจน์ CPD cpa

3101403223398 141 นางสาว เยาวนารถ นพไพบูลย์รัตน์ CPD

3100201200850 142 นาง เยาวภา แสงปรัชารัตน์ - cpa

143 ดร. เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชยั -

ร 3411400889503 144 นางสาว รติยา พัดภกัด์ิ -

3909900098401 145 นาง รัชดา วรรธนะภาคิน - cpa

3100602522882 146 นาง รัชนี นันทารัตน์ CPD cpa

3100602286569 147 นางสาว รัชนีพร วีระเทวิน CPD

1509901571379 148 นางสาว รัตนาภรณ์ ค าเตจ๊ะ -

1101500400723 149 นางสาว รุจาภา อคัรพาทย์ -

ล 3101402261211 150 นางสาว ลัดดา หาญพิชติชยั CPD cpa

3100902910284 151 นาง เลขา มุกโชควัฒนา CPD

ว 3760700156249 152 นางสาว วงเดือน สจุันทรา CPD

3100100353561 153 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธ์ุวุฒิภญิโญ CPD cpa

3209900146215 154 นาย วรเวช จิตต์อนงค์ - cpa

3850400031121 155 นาง วรรณทณี ศรีพุ่มไข่ -

3101701520790 156 นางสาว วรลักษณ์ โชติเลอศักด์ิ -

3740200052363 157 นาย วรัญญู เหหาสขุ CPD

3309900086891 158 นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสวุรรณ - cpa

3101801538780 159 นาง วลัญชพร พุกะทรัพย์ CPD

3100201649555 160 นางสาว วลีภรณ์ ใจรื่น CPD cpa

3100500518827 161 นางสาว วศินี ธรรมศิริ - cpa

3100904583426 162 นางสาว วัชรา วารุณประภา CPD
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วันองัคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. 

3670500353025 163 นาย วัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชยั - cpa

3102101690709 164 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์ CPD

3101202489269 165 นาง วัลย์ลดา หัสดี CPD

3709800046907 166 นาย วิเชษฐ์ โรจนสกุาญจน CPD cpa

3100201105849 167 นาย วิเชียร เครือองอาจ CPD cpa

3100800148537 168 นาย วิโรจน์ ลีลาธนางกูร - cpa

3101201921931 169 นางสาว วิไลพร ล้ าลักษณไพบูลย์ CPD cpa

3300100752855 170 นาง วิไลพร หงษ์ขุนทด -

3100701078336 171 นาย วิจิตร กิจถาวรกุล CPD cpa

3101203566780 172 นาย วิชัย สธิุราธิกุบ CPD

3102401013311 173 นาย วิทยา ล้อมสขุา - cpa

3100800096863 174 นางสาว วิภา จินดานุวัฒน์ CPD cpa

3101201325190 175 นางสาว วิภา เลิศเธียรชยักุล - cpa

3100600247957 176 นางสาว วิภาพร เสยีมหาญ CPD cpa

3102001708541 177 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง - cpa

5100200128922 178 นางสาว วิมลรัตน์ องค์ธนะสขุ CPD cpa

1239900267750 179 นางสาว วิมลรัตน์  กุมภะ -

3540600330451 180 นาย วีระพงษ์ กิติวงค์ - cpa

4101500007902 181 นาย วีระศักดิ์ จันทรจิรวงศ์ - cpa

182 นาย วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ -

ศ 3101203307881 183 ดร. ศจีรัตน์ เมธีสวุภาพ CPD cpa

3100902646242 184 นางสาว ศติสา จันทราวุฒิกร -

3909800071349 185 นาย ศรัณย์ ชเูกียรติ - cpa

3609700152145 186 นางสาว ศรีวราพร อดุมทองทา - cpa

1100700040452 187 นาย ศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนันท์ - cpa

3520101521537 188 นางสาว ศิริกานต์ เกษรบัว CPD

3102400352988 189 นางสาว ศิริจันทร์ กอบรรณสริิ - cpa
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1101400781431 190 นางสาว ศิรินธร ฤกษ์สวัสด์ิถาวร -

3100400719553 191 นางสาว ศิริพร พรวิริยกุล - cpa

3240300530172 192 นาง ศิริพรรณ บุญศิริ CPD

3102400492593 193 นางสาว ศิริรัตน์ วุฒิวงศ์ไพศาล CPD cpa

194 คุณ ศิริรัฐ โชติเวชการ -

1369900095770 195 นาย ศุภมิตร นวลออ่น - cpa

ส 1410100281715 196 นางสาว สฐิศิรฎา ดีสนิ -

3100800764441 197 นางสาว สมใจ ก าธรกิตติกุล CPD cpa

3101700167689 198 นาย สมชาติ ฉัตรชยัด ารง CPD

3601000067547 199 นาย สมชาติ พัฒนกิจจารักษ์ CPD

3100904049241 200 นางสาว สมทรง คันธนที -

3609800095208 201 นาง สมหวัง พาฬอนุรักษ์ CPD cpa

202 คุณ สมบูรณ์ ศุภศิริภญิโญ -

3309901175455 203 นางสาว สวียา ปรารถนาดี - cpa

3709800205177 204 นาย สาธิต ผ่องธัญญา - cpa

3101600209894 205 นาง สาธิตา เธียรโอภาส CPD

3100603311966 206 นางสาว สายชล จุฑามณี CPD

3100400500411 207 นาย สุเทพ วงศ์ศรีวงศ์ - cpa

3801200724337 208 นางสาว สุกัญญา ชติุนันทกุล -

3101200240034 209 นาง สุกัญญา รูปสงู - cpa

3100900233234 210 นาย สุชาติ บุญเกษมสริิ -

3229900072629 211 นาง สุณิสา ภษูณปัญญา CPD cpa

3100901128892 212 นางสาว สุทธินี ตันติสนุทร CPD cpa

3100202251008 213 นาง สุนทรี จัน่หนู CPD

3410100010963 214 นาง สุนทรี สริิพันธ์ุ - cpa

3300101566133 215 นาง สุนันทา ปาสาเลา -

3200100600100 216 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ - cpa
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)

*กรุณาตรวจสอบเลขทีบั่ตรประชาชน(ผู้ท าบัญชี) และผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องรวมถึงชื่อ-สกุล

หากข้อมูลทีท่า่นบันทกึในระบบลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขและลงนามแก้ไขในใบลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน No. ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล เป็นผู้ท าบัญชี CPD เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ลายเซ็น(บ่าย)

รับ

หนังสอื

รับรองฯ

ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อนิทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“งานสมัมนาวิชาการเพ่ือร าลึกและเชดิชเูกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 3”

3
rd
 KESREE  NARONGDEJ Forum : ปฏริูปความเชือ่ม่ันวิชาชพีบัญช ี(Reinventing Confidence in Accounting Profession)

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันองัคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. 

3101200314364 217 นาย สุพล พันธุมโกมล  - cpa

3101400237100 218 นางสาว สุพัตรา จารุวัฒนประดิษฐ์ CPD

3101202480423 219 นางสาว สุภาพร สวุรรณแสงชโูต CPD cpa

3101500354019 220 นาง สุภาพร โอปนพันธ์ุ CPD cpa

3769900009795 221 นางสาว สุภาพรรณ สฤษด์ิอภริักษ์ - cpa

3101203303177 222 นางสาว สุมาลย์ เจิมสวัสดิพงษ์ CPD cpa

3101500515322 223 นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม CPD cpa

3100603238428 224 นาย สุรชา ศุภารักษ์สบืวงศ์ - cpa

3101600735367 225 นาง สุรีย์ โบษกรนัฏ - cpa

5101400114985 226 นางสาว สุวภรณ์ ภทัรภกัดี -

3100900271381 227 นาง สุวรรณา วนานุกูล CPD cpa

3100400451518 228 นางสาว สุวรรณี เกษมศรีธนาวัฒน์ CPD cpa

3100400082104 229 นาย สุวิทย์ เต็มสขุย่ิง CPD cpa

3101400678742 230 นางสาว สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม - cpa

----- 231 นางสาว เสาวนิตย์ เหมเชษฐ -

3100903743845 232 นางสาว เสาวนิตย์ เรืองสวัสด์ิ - cpa

3100203048605 233 นาง เสาวลักษณ์ อยู่ชา - cpa

3749800004341 234 นางสาว แสงเดือน รอดสมหวัง CPD

ห 3700400345470 235 นางสาว หัสยา ใจบูชาศักด์ิ - cpa

อ 3100902108933 236 นาง อนงค์นาฎ สมบัติก าจร CPD

3739900292870 237 นาย อนิรุทธ์ิ งามรุ่งกิจ CPD cpa

3102400237330 238 นางสาว อภิชญา ผิวทองดี -

3909700032708 239 นาย อภิชาต คล้ายศรี CPD

1350100297051 240 นางสาว อภิญญา การะปักษ์ -

3102202034271 241 นางสาว อรทัย เด่ียวสมบูรณ์     CPD cpa

1100800306390 242 นางสาว อรนุช จ.จิตต์เจริญชยั CPD

3100901768735 243 นาย อรรถชัย บุญชะลักษี - cpa
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)

*กรุณาตรวจสอบเลขทีบั่ตรประชาชน(ผู้ท าบัญชี) และผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องรวมถึงชื่อ-สกุล

หากข้อมูลทีท่า่นบันทกึในระบบลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขและลงนามแก้ไขในใบลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน No. ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล เป็นผู้ท าบัญชี CPD เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ลายเซ็น(บ่าย)

รับ

หนังสอื

รับรองฯ

ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อนิทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“งานสมัมนาวิชาการเพ่ือร าลึกและเชดิชเูกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 3”

3
rd
 KESREE  NARONGDEJ Forum : ปฏริูปความเชือ่ม่ันวิชาชพีบัญช ี(Reinventing Confidence in Accounting Profession)

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันองัคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. 

3650100758371 244 นาย อรรถพล สานนท์ CPD

1779800102177 245 นาย อรุณทอง เชา้ประกอบบุญ - cpa

1102002186488 246 นางสาว อวัศยา เข็มนาค -

5100900005572 247 นาง อังศุธร บริณายกานนท์ - cpa

1449900305129 248 นางสาว อังศุมาลี อนิทร์พรม -

3101200358108 249 นางสาว อัจฉรา ต้ังศรีวิริยะกุล - cpa

3101701131700 250 นาย อัตชัย มุ่งรักษาธรรม - cpa

3100602520715 251 นางสาว อัมพร สรูิบุตร CPD cpa

3100902859491 252 นางสาว อารยา ทิพนานนท์ CPD

3309901643394 253 นางสาว อุไรวรรณ วาแสนอวน CPD

3101900358437 254 นางสาว อุทัยวรรณ ชยัวรมุขกุล CPD

3101202485484 255 นางสาว อุมาพร วงศ์มาศา CPD cpa

3102400791647 256 นางสาว อุษณีย์ ไตรยศิลป์ - cpa

3249900063361 257 นางสาว อุษณีย์ เหมเชษฐ - cpa

3102001536147 258 นาง อุษณีย์ มะลิสวุรรณ -

259 นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม - cpa

3710500665352 260 นางสาว เอมอร ฉัตรรัตน์ปกรณ์ CPD

3102201926208 261 นางสาว Boonsri Chotpaiboonpun - cpa

5100999001582 262 นางสาว Jinda Santvinyoo CPD cpa
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