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“โครงการสัมมนา เสรมิความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร ์ปี 2562”

ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญช ี(CPD) สถานะผู้สอบบัญชรีับอนญุาต (CPA)

1 นางสาว กนกพร บุญพยนต์ cpd CPA

2 นางสาว กนกพรรณ ช านาญกิจ - -

3 นางสาว กมลพรรณ โคจรตระกูล - -

4 นางสาว กฤติกา นธิิปริญญานวุัฒน์ - -

5 นางสาว กฤษณี ศรีลางค์ - -

6 นาง กัญฑนล ภู่ระหงษ์ cpd -

7 นางสาว กาญจนา รัชพงษ์ไทย - CPA

8 นาย เกียรติพร ศริิชัยสกุล cpd CPA

9 นางสาว ขนิษฐา นนัทาภรณ์ศกัด์ิ cpd -

10 นางสาว ขนิษฐา ครุฑฒานรุัถ cpd -

11 นางสาว จันทนา กิตติอภินนัท์ cpd -

12 นาย จารกึ โรจนวงศ์ - CPA

13 นางสาว จารณุี หงษ์ตระกูล cpd -

14 นางสาว จิณห์จุฑา อมรทพิย์สกุล cpd CPA

15 นางสาว จิตสุภา เกตุแก้ว cpd CPA

16 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ cpd CPA

17 นางสาว จิรวสัส์ กุลเศรษฐ - CPA

18 นางสาว จิราภรณ์ จนัทาทอง -

19 นางสาว จีรภา เสณีตันติกุล - CPA

20 นาง จืนตนา กิตติวัชราพงษ์ - CPA

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้ท าบญัชี (โดยสถานะผู้ท าบญัชีคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้สอบบญัชี (โดยสถานะผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

(ชั่วโมงการพัฒนาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชี 

ในการประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้ตรวจสอบไดห้ลังวันประชุม 3 วันท าการ)

ส าหรับเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาควิชาฯ เปดิให้ download  ที่หน้าเว็บคณะฯ  

ดงัน้ันขอให้ผู้เข้าสัมมนาตดิตามการเตรียมเอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที่ www.tbs.tu.ac.th (กอ่นวันงาน)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาฯ

เรือ่ง “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

บรรยายโดย อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจีั่นเพชร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.

ขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สัมมนาตรวจสอบความถกูต้องของชื่อสกลุ สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญช ีหรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และหาก

พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)
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พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

21 นางสาว ชมพนุูท เตชเจริญ cpd -

22 นางสาว ชลดา เลขสัมฤทธ์ิ cpd CPA

23 นาย ชัยยุทธ์ สุญาณวนชิกุล cpd CPA

24 นางสาว ชื่นจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์ cpd -

25 นาย ทวี ธนานนัท์ CPA

26 นางสาว ทวพีร บุญญะฤทธิเดช cpd -

27 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ cpd -

28 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อุดมรุ่งเรืองผล cpd -

29 นาย เทวญั วิจติรปรีดา cpd CPA

30 นาย ธนันท์รฐั นนทธี์ระกุศล - CPA

31 นาย นเรศร์ นวีภาพ cpd -

32 นางสาว นงลักษณ์ วิชางาม cpd -

33 นางสาว นงลักษณ์ คงเสรีพงศ์ cpd CPA

34 นางสาว นนทพร บุญรัตนาคม - -

35 นาย นนทพล นิ่มสมบุญ CPA

36 นาง นรมนกร รักกลัด cpd CPA

37 นางสาว นราพร ตรีสกุลวัฒนา cpd -

38 นางสาว นฤมล ดาปัง cpd -

39 นางสาว นฤมลกชพรรณ จนัทรผ่องจนิดา cpd -

40 นางสาว นลินนิภา ภักดีแก้ว - -
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พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

41 นางสาว นวลจันทร์ สินสุขสถาพร cpd CPA

42 นาย นววชิ ฉัตรวชิระกุล cpd CPA

43 นางสาว นัฎสวญัจ์ กิตติลาภานนท์ - CPA

44 นางสาว นัฏปยิา ศรภักดี cpd CPA

45 นางสาว นันท์ธนสม ศษิฎ์องอาจ - CPA

46 นาย นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ cpd CPA

47 นางสาว นิภาพร สมประสิทธ์ิ cpd -

48 นาย นิมิตร หาญวุฒิพงศ์ - CPA

49 นางสาว บณุย์วรางค์ สินธ์ุจริา cpd CPA

50 นาย บรุนิทร์  เล้ียงพฤกษา  cpd -

51 นางสาว เบญจมาศ จนัอ ารุง - -

52 นาย เบญจมินทร์ เชาวนว์ิทยางกูร - CPA

53 นาง ปทุมพร วรธิติพงศ์ - -

54 นาย ประเสรฐิ บุญศรี cpd -

55 นาง ประทินพร แรมวัลย์ - -

56 นางสาว ปราณีต นลิสิทธานเุคราะห์ cpd CPA

57 นางสาว ปวณีา ศรีสุด cpd -

58 ผศ.ดร. ปยิฉัตร ทองแพง - -

59 นางสาว ปยิดา วัฒนะธรรมศริิ - -

60 นางสาว ปยินุช ต้ังวงศศ์านต์ cpd CPA
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ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาฯ

เรือ่ง “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

บรรยายโดย อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจีั่นเพชร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.

ขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สัมมนาตรวจสอบความถกูต้องของชื่อสกลุ สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญช ีหรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และหาก

พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

61 นางสาว ปยิะกุล ล้อปิยะกุล cpd CPA

62 นาง พนิดา ปัญญาวิวานนท์ cpd -

63 นางสาว พรทิพย์ วิญญปูกรณ์ cpd CPA

64 นางสาว พรศรี ปุณยหทยักุล cpd -

65 นางสาว พรอุมา นนัทการัตน์ - CPA

66 นางสาว พวงชมนาถ จริยะจนิดา - CPA

67 นางสาว พาณี เรืองรัตนว์ณิชยา cpd CPA

68 นางสาว พชิา ธีรศานต์ - -

69 นางสาว พณิรตัน์ โตษยานนท์

70 นางสาว พริญาณ์ เผือกเอี่ยม - -

71 นาง พศิมัย  อรรถธรรมสุนทร - CPA

72 นางสาว เพญ็นภา ศรีวาปี -

73 นางสาว แพรวไพลิณ ตันไพบูลย์ - CPA

74 นาย ไพบลูย์ นนทช์ะสิริ cpd CPA

75 นางสาว ภรณี สิทธิราษฎร์ cpd CPA

76 นางสาว มนัสนันท์ อัจฉริยพฤกษ์ cpd CPA

77 นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ - CPA

78 นางสาว เยาวพา พลเพ็ชร cpd -

79 นางสาว รณพร พิทกัษ์มวลชน cpd -

80 นางสาว ระเบยีบ คุขุนทด - -
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“โครงการสัมมนา เสรมิความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร ์ปี 2562”

ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญช ี(CPD) สถานะผู้สอบบัญชรีับอนญุาต (CPA)

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้ท าบญัชี (โดยสถานะผู้ท าบญัชีคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้สอบบญัชี (โดยสถานะผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

(ชั่วโมงการพัฒนาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชี 

ในการประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้ตรวจสอบไดห้ลังวันประชุม 3 วันท าการ)

ส าหรับเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาควิชาฯ เปดิให้ download  ที่หน้าเว็บคณะฯ  

ดงัน้ันขอให้ผู้เข้าสัมมนาตดิตามการเตรียมเอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที่ www.tbs.tu.ac.th (กอ่นวันงาน)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาฯ

เรือ่ง “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

บรรยายโดย อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจีั่นเพชร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.

ขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สัมมนาตรวจสอบความถกูต้องของชื่อสกลุ สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญช ีหรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และหาก

พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

81 นางสาว รชันี วิชชุลดา - -

82 นาง รชันี นนัทารัตน์ cpd CPA

83 นางสาว รชันีพร วีระเทวิน cpd -

84 นางสาว รตันา ชาญชลทรัพย์ cpd CPA

85 นาย วชิรวตัติ์ ธรรมชูเกียรต์ิ - -

86 นาย วรเวช จติต์อนงค์ - CPA

87 นางสาว วรกันยา ศริิธัญพงศ์ - -

88 นาง วรรณทณี ศรีพุ่มไข่ - -

89 นางสาว วรรณวษิา สายใหม่ - CPA

90 นาง วรารณ์ กุ้ยเส้ง cpd -

91 นางสาว วรณุ พรพิทกัษ์ธรรม cpd -

92 นางสาว วนัเพญ็ ลวกิตติไชยยันต์ cpd -

93 นาง วนัฤดี พิมพ์ประโพธ cpd CPA

94 นางสาว วนัวสิา รจนา cpd -

95 นางสาว วลัยา  สุขสาสนี cpd -

96 นางสาว วไิล ศภุประชากร cpd CPA

97 นางสาว วไิลพร ล้ าลักษณไพบูลย์ cpd CPA

98 นาย วชิัย ชีวพิทกัษ์ผล cpd -

99 นางสาว วภิา เลิศเธียรชัยกุล cpd CPA

100 นางสาว วภิาวรรณ ประมูลความดี - CPA
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“โครงการสัมมนา เสรมิความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร ์ปี 2562”

ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญช ี(CPD) สถานะผู้สอบบัญชรีับอนญุาต (CPA)

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้ท าบญัชี (โดยสถานะผู้ท าบญัชีคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้สอบบญัชี (โดยสถานะผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

(ชั่วโมงการพัฒนาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชี 

ในการประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้ตรวจสอบไดห้ลังวันประชุม 3 วันท าการ)

ส าหรับเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาควิชาฯ เปดิให้ download  ที่หน้าเว็บคณะฯ  

ดงัน้ันขอให้ผู้เข้าสัมมนาตดิตามการเตรียมเอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที่ www.tbs.tu.ac.th (กอ่นวันงาน)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาฯ

เรือ่ง “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

บรรยายโดย อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจีั่นเพชร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.

ขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สัมมนาตรวจสอบความถกูต้องของชื่อสกลุ สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญช ีหรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และหาก

พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

101 นางสาว วมิลวรรณ ณรงค์โยธิกุล cpd -

102 นางสาว วมิลา รัฐปัตย์ - -

103 นาย วริชั ณรงค์โยธิกุล cpd CPA

104 นางสาว วริญัญา เพียงพรเพ็ญ - CPA

105 นาย วรีชัย ชลมณีกุล CPA

106 ดร. ศจีรตัน์ เมธีสุวภาพ cpd CPA

107 นางสาว ศรชีา ทองเทพ - CPA

108 นาง ศรสุีดา อินทมาศ - -

109 นาง ศศิธร กัณหกุล cpd -

110 นาง ศิรตัน์ สนชัย cpd CPA

111 นางสาว ศิรเิพญ็ จามรลักษณ์ cpd CPA

112 นางสาว ศิรพิร พนาเกษม cpd CPA

113 นางสาว ศิรพิร ฉายศภุกุฃ cpd -

114 นาง ศิรพิรรณ บุญศริิ cpd -

115 นางสาว ศิรริตัน์ วุฒิวงศไ์พศาล cpd CPA

116 นางสาว ศิรวิรรณ จตุสัตถาพร -

117 นาย สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ - -

118 นางสาว สมใจ ก าธรกิตติกุล cpd CPA

119 นาย สมชาติ พัฒนกิจจารักษ์ cpd -

120 นาย สมชาติ ฉัตรชัยด ารง cpd -
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“โครงการสัมมนา เสรมิความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร ์ปี 2562”

ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญช ี(CPD) สถานะผู้สอบบัญชรีับอนญุาต (CPA)

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้ท าบญัชี (โดยสถานะผู้ท าบญัชีคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้สอบบญัชี (โดยสถานะผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

(ชั่วโมงการพัฒนาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชี 

ในการประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้ตรวจสอบไดห้ลังวันประชุม 3 วันท าการ)

ส าหรับเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาควิชาฯ เปดิให้ download  ที่หน้าเว็บคณะฯ  

ดงัน้ันขอให้ผู้เข้าสัมมนาตดิตามการเตรียมเอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที่ www.tbs.tu.ac.th (กอ่นวันงาน)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาฯ

เรือ่ง “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

บรรยายโดย อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจีั่นเพชร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.

ขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สัมมนาตรวจสอบความถกูต้องของชื่อสกลุ สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญช ีหรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และหาก

พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

121 นาย สมพร สุกรแก้ว cpd -

122 นาง สายใจ ช่วยเวช - -

123 นางสาว สาวติรี ปรีดีศรีสกุล - -

124 นาง สิตางศ์ รุ่งนริัติศยั - -

125 นางสาว สิรวิรรณ รัตนมณเฑียรชัย - CPA

126 นางสาว สิรวิรรณ เกิดผล cpd CPA

127 นาง สุกัญญา รูปสูง cpd CPA

128 นาย สุกิจ พิพัฒนชัยพงศ์ cpd CPA

129 นางสาว สุจิตรา ชาติสุวรรณ cpd -

130 นางสาว สุนีย์ วัฒนะ cpd CPA

131 นางสาว สุภาพร เกิดสวัสด์ - -

132 นาย สุรศักดิ์ ภวปัญญากุล cpd -

133 นางสาว สุรางค์ ฉายสกุลวงศ์ cpd CPA

134 นาง สุรยี์ โบษกรนฏั cpd CPA

135 นางสาว สุรรีตัน์ ค าฟู - -

136 นางสาว สุวรรณา ศรีหงส์ - CPA

137 นางสาว สุวสัสา ล่ิมปิยะกรณ์ cpd CPA

138 นาย สุวทิย์ เต็มสุขย่ิง cpd CPA

139 นางสาว เสาวนิตย์ เรืองสวัสด์ิ - CPA

140 นางสาว หทัยรตัน์ สุขวัฒนาสินทิธ์ิ - -
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“โครงการสัมมนา เสรมิความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร ์ปี 2562”

ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญช ี(CPD) สถานะผู้สอบบัญชรีับอนญุาต (CPA)

*CPD : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้ท าบญัชี (โดยสถานะผู้ท าบญัชีคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

*CPA : ประสงคข์อนับช.ม.พัฒนาความรูต้อ่น่ืองทางวิชาชีพบญัชี ของ ผู้สอบบญัชี (โดยสถานะผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคงอยู่ในระบบสภาวิชาชีพบญัชีปปีจัจุบนั)

(ชั่วโมงการพัฒนาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชี 

ในการประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้ตรวจสอบไดห้ลังวันประชุม 3 วันท าการ)

ส าหรับเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาควิชาฯ เปดิให้ download  ที่หน้าเว็บคณะฯ  

ดงัน้ันขอให้ผู้เข้าสัมมนาตดิตามการเตรียมเอกสารไดด้ว้ยตนเอง ที่ www.tbs.tu.ac.th (กอ่นวันงาน)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาฯ

เรือ่ง “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

บรรยายโดย อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจีั่นเพชร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.

ขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สัมมนาตรวจสอบความถกูต้องของชื่อสกลุ สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญช ีหรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และหาก

พบว่าขอ้มูลที่ท่านลงในระบบน้ีมีขอ้ผิดพลาด ให้แจง้การแกไ้ขดังกล่าวมาที่ภาควิชาการบัญช ีที่โทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.00 น. เท่าน้ัน (ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัเพิม่ที่หน้างาน)

141 นางสาว หน่ึงฤทัย ต่อวาส cpd -

142 นางสาว อนงค์ หงษ์ไทย cpd -

143 นาย อนุ ทองเกษม cpd CPA

144 นาง อมรรตัน์ คงวัดใหม่ - -

145 นางสาว อมรา รอดเกาะ cpd -

146 นาย อรชุน รวิโชติกุล cpd CPA

147 นาง อรทัย เด่ียวสมบูรณ์ cpd CPA

148 นางสาว อรวรรณ พรโกมลรัตน์ cpd -

149 นางสาว อรสา สถิตย์สุวงศกุ์ล cpd CPA

150 นางสาว อรณุี วงศร์าเชน - -

151 นาย อัครวชิญ์ เล็กเจริญ - -

152 นาง อังศุธร บริณายกานนท์ - CPA

153 นางสาว อัจฉรา ชนากลาง - CPA

154 นางสาว อุบล บุญมา cpd -

155 นางสาว อุษา สาโรวาท cpd CPA

156 นาย เอกชัย ชาญวินจิถาวร cpd -

157 นาย Suttipoj Sernsukskul - -


