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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

1 นางสาว กมลทิพย์ เกียรติศักด์ิทวี CPD -

2 นางสาว กมลรัตน์ กุลสวัสด์ิ - -

3 นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ CPD CPA

4 นางสาว กาญจนา รัชพงษ์ไทย - CPA

5 นางสาว กิติพร วงษ์โกวิท - CPA

6 นาย เกขา สมใจเพ็ง - CPA

7 นาย เกรียงไกร พัวพันธ์ุนิวัฒน์ - -

8 นาย เกียรติพร ศิริชัยสกุล CPD CPA

9 นางสาว ขวัญวรา ตันติรังสี - CPA

10 นางสาว จริยา อ่อนฤทธ์ิ - -

11 นาย จัตุเดช คุปตาภา - -

12 นางสาว จันทนา ธนสารบริสุทธ์ิ - CPA

13 นาง จันทร์เพ็ญ เตขะก าธร - CPA

14 นางสาว จารุนันท์ พิบูลอัครสกุล CPD -

15 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ CPD CPA

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

16 นางสาว ชญานิน อัศวช่วง - -

17 นาง ชฎาพร  ฑีฆาอุตมากร - -

18 นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์ CPD -

19 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ CPD -

20 นางสาว ช่ืนจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์ CPD -

21 นาง ชุลี เทศวิศาล - CPA

22 นาง เชิญบุญญ นพคุณ CPD -

23 นาย โชติพันธ์ ศุภน าพา CPD CPA

24 นางสาว ฐิติญา ฟางสะอาด - CPA

25 นางสาว ณภัทร์พร รอดชะ CPD -

26 นาย ณัฐพงษ์ บุญรังษี - CPA

27 นางสาว ณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์ CPD -

28 นางสาว ดวงแข พุฒิทานันท์ - CPA

29 นางสาว ดวงธิดา พิลาล  า CPD CPA

30 นาย ถิรวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ CPD CPA
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

31 นาย ทวี ธนานันท์ - CPA

32 นาย ทวีพงษ์ แซ่จิว CPD -

33 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ CPD -

34 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อุดมรุ่งเรืองผล CPD -

35 นางสาว ทิพารัตน์ ลิ มวัฒนะพันธ์ CPD -

36 นาย เทวัญ วิจิตรปรีดา CPD CPA

37 นาย ธนเทพ ชมสูงเนิน CPD -

38 นางสาว ธนพร เซ่ียงเห็น - -

39 นาย ธนุศักด์ิ ประเสริฐไชยกุล - CPA

40 นาย ธีรชัย มีแก้ว - CPA

41 นาง ธีระนุช เขมานุกูล CPD CPA

42 นาย นเรศร์ นวีภาพ CPD -

43 นาย นนทพล น่ิมสมบุญ - CPA

44 นาย นพนิธิ กระจ่างพืช - CPA

45 นาย นพปฎล เฉลิมทรัพย์ CPD CPA
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

46 นาง นพวรรณ์ หยกอุบล CPD -

47 นางสาว นลินพร ไชยรัชต์ CPD -

48 นางสาว นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ - CPA

49 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ - CPA

50 นางสาว นัยนา วงศ์ภาสกร CPD -

51 นาย นิเวศ พันธ์ุขะวงศ์ - CPA

52 นาง บังอร สิงห์น้อย CPD -

53 นางสาว บุญญา ศุภวโรดม CPD -

54 นางสาว บุณย์วรางค์ สินธ์ุจิรา CPD CPA

55 นาย ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล CPD -

56 นาง ปนัดดา ปรัชญธ ารง CPD -

57 นาย ปรเมศร์ แพลูกอิน - CPA

58 นาย ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์ - CPA

59 นาย ประเสริฐ บุญศรี - -

60 นาย ประมวล คชรัตน์ CPD CPA
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ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

61 นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ - CPA

62 นางสาว ปุณย์พิชชา ธรรมรัตนนนท์ - -

63 นาง ปุณยวีร์ ธีรโชตินวนันท์ CPD -

64 นาย พงษ์นเรศ วรรธนะวงศ์ CPD CPA

65 นาย พรชัย เพียงพรเพ็ญ - CPA

66 นางสาว พรณภัส ขลิบเงิน CPD -

67 นาง พรพรรณ ศรมณี - CPA

68 นางสาว พรพิมล อุ่นเจริญสุข - CPA

69 นาง พรพิมล อิฐรัตน์ - -

70 นางสาว พรหมรักษ์ เชาว์วุฒิประสิทธ์ิ - -

71 นางสาว พรอุมา นันทการัตน์ - CPA

72 นางสาว พัทธนันท์ โซ่สุวรรณสมาน CPD -

73 นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์ - CPA

74 นางสาว พิมพร สิริเจริญทรัพย์ CPD CPA

75 นางสาว ภรณี สิทธิราษฎร์ CPD CPA
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

76 นาง ภรอนงค์ อยู่ชา CPD -

77 นาง มาลินี สุทธินันท์ CPD -

78 นาย ยรรยง เมธาพาณิชย์ - CPA

79 นาย ยุทธพงษ์ งามวิชานน์ - CPA

80 นางสาว เยาวลักษณ์ ตั งสงวนนุช CPD -

81 นาย รังสรรค์ วิริยะวารี - -

82 นางสาว รัชย์ชามญช์ุ โตวิวัฒน์ CPD -

83 นางสาว รัตนา ชาญชลทรัพย์ CPD CPA

84 นางสาว รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CPD CPA

85 นาง รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตต์ิ - -

86 นางสาว รุ่งทิพย์ เจริญด ารงเกียรติ CPD CPA

87 นางสาว เรณู เรืองศิริ - CPA

88 นางสาว ลลิสา จรัลเกียรติกุล - CPA

89 นางสาว วชรพร สุวรรณการ CPD -

90 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธ์ุวุฒิภิญโญ CPD CPA
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

91 นางสาว วรรณวิไล บุญญอารักษ์ CPD CPA

92 นาง วราพร ไหลล้น CPD CPA

93 นางสาว วราภรณ์ ศักด์ิวิจิตรเดชา - CPA

94 นางสาว วรุณสิริ ตรังวัฒนา - -

95 นางสาว วศินี ตั งทองหยก - CPA

96 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์ CPD -

97 นาย วันชัย จรรยาฐิติกุล CPD -

98 นางสาว วิไล ศุภประชากร CPD CPA

99 นาย วิบูลย์ กีรติพัฒนธรรม CPD CPA

100 นาย วิรพัฒน์ หนูวงค์ - CPA

101 นาย วิสุทธ์ิ ปิยสิริชูวงศ์ CPD CPA

102 นาย วีรชัย ชลมณีกุล - CPA

103 นาย วงศพัทธ์ อ านวยพรรณ - -

104 ดร. ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ CPD CPA

105 นางสาว ศรัญญา คมขุนทด - -
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

106 นาย ศรัณย์ ตฤปอัชฌา CPD -

107 นาง ศรีวัฒนา รุ่งศรีวัฒนา - -

108 นางสาว ศศนันท์ สิรวิชญ์ - -

109 นางสาว ศิริเพ็ญ จามรลักษณ์ CPD CPA

110 นางสาว ศิริญญา อุดมระติ CPD CPA

111 นางสาว ศิริณี ภวเรืองจ ารูญ CPD CPA

112 นางสาว ศิริพร ฉายศุภกุล CPD -

113 นางสาว ศิริรัตน์ วุฒิวงศ์ไพศาล - -

114 นาย ศุภชาติ สุขจิต - -

115 นาย สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร์ - -

116 นาง สมใจ บุญหม่ืนไวย - -

117 นาง สวรรยา เหลืองรัตนเจริญ - CPA

118 นาย สังคม อุ่นธง - CPA

119 นาย สังคม อุ่นธง - CPA

120 นาย สัจจวัฒน์ จันทร์หอม - CPA
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

121 นางสาว สายทิพย์ ศิรืมจธะ - -

122 นางสาว ส ารวย สมิทธิพงศ์พาณิช CPD -

123 นาย สิทธิชัย เสรีพัฒนะพล CPD CPA

124 นางสาว สิริวรรณ รัตนมณเฑียรชัย - CPA

125 นาย สุเมธ เปรมนิรันดร - -

126 นางสาว สุกัญญา ธรรมวิฐาน CPD -

127 นางสาว สุจิตรา ทักษิณวราจาร CPD CPA

128 นาย สุชาย สิริภัทรกุลธร CPD CPA

129 นาง สุธินี สุธรรมโชติ CPD CPA

130 นางสาว สุนิสา พิพัฒน์สิริวรกุล CPD -

131 นางสาว สุนีย์ วัฒนะ - CPA

132 นาง สุพิชญา แย้มแสงทอง CPD -

133 นางสาว สุภาวดี ภู่โชติชัชวาล - -

134 นาย สุรศักด์ิ ภวปัญญากุล CPD -

135 นางสาว สุรางค์ ฉายสกุลวงศ์ CPD CPA
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

136 นาย สุรินทร์ แซ่ชิ น CPD -

137 นาง สุรีย์พร สมใจเพ็ง CPD -

138 นางสาว สุวารี เลิศลักษณะโสภณ - CPA

139 นาย สุริยะ ธีรวัฒนสาร CPD -

140 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณกุล - CPA

141 นางสาว หฤทัย โสภาคะยัง CPD -

142 นางสาว หัตสยา แสนทวีสุข - -

143 นางสาว อนรรฆนาฏ ก้องพานิชกุล - -

144 นาย อภิวัฒน์ หวังมีชัย - -

145 นางสาว อรกานต์ ผดุงสัจจกุล - CPA

146 นางสาว อรพินท์ อ่ิมจงใจรักษ์ CPD -

147 นางสาว อรรัมภา สังสีแก้ว CPD -

148 นางสาว อรวรรณ พยุงศักด์ิสกุล CPD -

149 นาย อรุษ คงรุ่งโชค - CPA

150 นางสาว อลิสา บุรณนัฎ CPD -
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โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

No. ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สถานะผู้ท าบัญชี (CPD) สถานะผู้สอบบัญชีฯ (CPA)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือสกุล, สถานะผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าข้อมูลท่ีท่านลงในระบบ
มีข้อผิดพลาด ให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวมาท่ีภาควิชาการบัญชี ท่ีโทรสาร 02-225-2109 

ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น.

(รหัสหลักสูตร 6211-03-002-005-01) *CPD : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้ท าบัญชี
 *CPA : ประสงค์ขอนับช.ม.พัฒนาความรู้ต่อน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ของ ผู้สอบบัญชี

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ปี 2562

เร่ือง ประเด็นน่ารู้เก่ียวกับก่อนและหลังการรวมธุรกิจ 
บรรยายโดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ คุณทรงพล เกียรติเลิศพงศา คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 

คุณศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ และ ผศ. ดร. อรพรรณ ยลระบิล

วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

151 นางสาว อัณศยา เพรามธุรส CPD -

152 นาย อัศวิน ภูมิศิริวิไล - -

153 นางสาว อาภรณ์ สาล่าห์ CPD -

154 นางสาว อุษณา แจ้งคล้อย - -

155 นางสาว อัจฉรา ชนากลาง - CPA
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