
ล ำดบั

1 คุณ กรรณิการ์ เทพทบัทมิ 

2 คุณ กฤตยาภร   อารีโสภณพิเชฐ

3 คุณ กณัฐภรณ์ นาราธรรมนนท์

4 คุณ กลัยพัลญ์ บูรณารมย์

5 คุณ กาญจน์ศินี สริิวัฒนโรดม

6 คุณ กาญจนา สนัทดัอนุวัตร

7 คุณ ก าพล                     อคัรพุทธพิร                     

8 คุณ กติติ เตชะเกษมบัณฑติย์

9 คุณ กติติพันธ์ เกยีรติสมภพ

10 คุณ ขนิษฐา รัตนโภคา

11 คุณ ขวัญใจ นันตะเคน

12 คุณ คเณศ รังสพิราหมณกุล

13 คุณ จรี พิพัฒน์สาธุกจิ

14 คุณ จันทนา ออืรวมสมัพันธ์

15 คุณ จันทร์ทพิย์ บุตรชารี

16 คุณ จ าเรียง ศัลยพงษ์

17 คุณ ชฎาพร อยัอารีย์

18 คุณ ชนิดาภา แฝกโคกสงู

19 คุณ ชลธดิา แปลงประสพโชค

20 คุณ ชลิดา ภวูเดชสริิวรดี

21 คุณ ชวนา                      วิวัฒน์พนชาติ                  

22 คุณ ชวินทร์                   ลาภพิทกัษ์พงษ์                

23 คุณ ชัยยุทธ                  องัศุวิทยา                       

24 คุณ ชัยวัฒน์ ภมุมาลา

25 คุณ ช่ืนจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์

26 คุณ ชุติมา อวยผล

27 คุณ ฐกร ฉัตรวรฤทธิ์

28 คุณ ณฤดี ตรีตรานนท์

ช่ือ-สกลุ

รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ

ภำพรวมของมำตรฐำน TFRS for SMEs ส ำหรบั NPAEs ไม่ซบัซอ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ศูนย์อบรมสมัมนาเกยีรติคุณศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สขุุมวิท 21 (อโศก) 
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29 คุณ ณัฏฐกติติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

30 คุณ ณัฐนิชา สขุธรรม

31 คุณ ณัฐศักดิ์ พชระสมบูรณ์

32 คุณ ณิชกานต์ ขวัญอ่อน

33 คุณ ดารินทร์                  หยกไพศาล                     

34 คุณ ทพิย์พวรรณ ยังสขุ

35 ดร. ธญัภา                     วิบูลย์กุล                                    

36 คุณ ธรีดา วิเชียรไพศาล

37 คุณ นพวรรณ จิตรกล้า

38 คุณ นราวดี วนิชวัฒนะ

39 คุณ นันทวัน สดใส

40 คุณ นาริฐา เมฆไตรภพ

41 คุณ นิกร พรหมคต

42 คุณ นิตยา เช้ือป้อง

43 คุณ นิภาวรรณ สายวรรณะ

44 คุณ นิยม นาคทอง

45 คุณ นุจรี ธนธญัลักษณ์กุล

46 คุณ เบญจมาส เสง็ตระกูล

47 คุณ ปกป้อง วามะศิริ

48 คุณ ปฐมา อ้นทอง

49 คุณ ปรีดาพล ใยสวัสดิ์

50 คุณ ปัทนา ทองงาม

51 คุณ ปัทมา สขุีวัฒน์

52 คุณ ป่ินอนงค์ บัวหลวง

53 คุณ พรทพิย์ ด ารงเกยีรติดี

54 คุณ พรประไพ แต่งเจริญพาณิชย์

55 คุณ พรสวรรค์ พานชมภู

56 คุณ พรอมุา นันทการัตน์
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57 คุณ พวงรัตน์ นารีรักษ์

58 คุณ พัชริดา เดชระพีร์ 

59 คุณ พัชวีณ์ ฉัตรชัยด ารง

60 คุณ พันทพิย์ จันทร์เจริญกจิ

61 คุณ พิชิต       ลีละพันธเ์มธา 

62 คุณ พิมพิกา นามมี

63 คุณ เพชรา สงวนยวง

64 คุณ ไพฑรูย์ ทพิย์พงศ์

65 คุณ ภรณี สทิธริาษฏร์

66 คุณ ภัทรศิชาภรณ์ ขจีกานต์นนท์

67 คุณ ภัทราภรณ์ สนิเปียง

68 คุณ ภาวนา เศรษฐภักดี

69 คุณ ภาวิณี บุญจันตะ๊

70 คุณ ภาสนิ จันทรโมลี

71 คุณ มณีกาญจน์ สนุทรสขุ

72 คุณ มยุรี ปรีชาธรรมยุทธ

73 คุณ มาลี องิคเวทย์

74 คุณ เมธาวี กล่ินมาหอม

75 คุณ ยุพาดี ธนะจินดา

76 คุณ รชยา ชาญศิริวิริยกุล

77 คุณ รัตนา แต่งเจริญพาณิชย์

78 คุณ รุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล

79 คุณ รุศมา จิตตวิสทุธกุิล

80 คุณ ล าใย โสภา

81 คุณ วรเวช จิตต์อนงค์

82 คุณ วราภรณ์ แตกเงิน

83 คุณ วันเพญ็ ลวกติติไชยยันต์

84 คุณ วาทนีิ ชูเชียร
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85 คุณ วาริณี แซ่ล้ิม

86 คุณ วาสนา เป่ียมพิทกัษ์

87 คุณ วิกรม ศรีตั้งรัตนกุล

88 คุณ วิจิตร ศรีตั้งรัตนกุล

89 คุณ วิจิตรา สารบุญเป็ง

90 คุณ วิทยา ศรีตั้งรัตนกุล

91 คุณ วิภาพร นิรันดร์สขุศิริ

92 คุณ วิภาวี จิระพัฒน์พิศาล

93 คุณ วิมล โรจน์กาญจนพร

94 คุณ วิรญา ต้นเถา 

95 คุณ วิลาสนีิ คงเพง็

96 คุณ วิไล วัชรชัยสริิกุล                   

97 คุณ วีระพงษ์ สนิธุธาน

98 คุณ ศศิธร นิวร

99 คุณ ศศิมา เอี่ยมวงศรี

100 คุณ ศันสนีย์ ภแูสงศรี

101 คุณ ศิริรัตน์ วุฒิวงศ์ไพศาล

102 ดร. ศิลปพร                   ศรีจั่นเพชร                      

103 คุณ ศุทธรัิตน์ ตั้งนรกุล

104 คุณ สงกรานต์ ยังน้อย

105 คุณ สนธยา มีนาภา

106 คุณ สมใจ นามลี

107 คุณ สมชาติ ฉัตรชัยด ารง

108 คุณ สมรัก พูลทรัพย์อนันต์

109 คุณ สมฤดี เหมาะพิชัย

110 คุณ สรญา หอมเกษร

111 คุณ สมัพันธ์ ช่วยบ ารุง

112 คุณ สาธยิา เร่ียวแรง
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113 คุณ สายชล เพียรวิริยะ

114 คุณ สายใย วงษ์หาร

115 คุณ สริิลักษณ์ ธญัพิทยากุล

116 คุณ สกุญัญา เครือปาน

117 คุณ สกุจิ พิพัฒนชัยพงศ์

118 คุณ สดุารัตน์ สนุทรวัฒน์

119 คุณ สนิุษา ข าโรจน์

120 คุณ สนีุย์ แซ่ล้ิม

121 คุณ สพัุตรา จารุวัฒนประดิษฐ์

122 คุณ สภุา กจิศรีนภดล

123 คุณ สภุาณี ศรีสถติวัตร

124 คุณ สรุเดช เลก็แจ้ง

125 คุณ สรุศักดิ์ ภวปัญญากุล

126 คุณ สริุยะ ธรีวัฒนสาร

127 คุณ สริุยะ ธรีวัฒนสาร                     

128 คุณ สวุรรณา แซ่ปึง

129 คุณ สวุรรณี แสงไกรรุ่งโรจน์

130 คุณ สวุรรณี แก้วทุม 

131 คุณ สวุิทย์ เตม็สขุยิ่ง

132 คุณ สวุิมล สวุรรณ์

133 คุณ สวุิมล กฤตยาเกยีร์ณ                 

134 คุณ หทยัพัชร์ ปฐมศิริวรรณ

135 คุณ อธชิา  ทองจันทร์แก้ว 

136 คุณ อนุ ทองเกษม

137 คุณ อนุพงศ์ โพธโิยธนิ

138 คุณ อภิชาต บัญญัติศุภศิล

139 คุณ อภิชาติ ศรีสวัสดิ์

140 คุณ อภิวัลย์ นามบุญลือ
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141 คุณ อรทยั ประวิทย์ตานนท์

142 คุณ อรรัตน์ เมลวิลล์

143 คุณ อรสรุางค์ ศิริปิยะวัฒน์

144 คุณ อรอมุา หารประทุม

145 คุณ อรุณี มนตรีปรีชาชัย

146 คุณ อจัฉราพรรณ เหล่ียมศรี

147 คุณ อญัชลี อนิทร์ธ ารง

148 คุณ อญัชลี มณีท่าโพธิ์                      

149 คุณ อารีวรรณ วิบูลรัตน์

150 คุณ อดุม จันก้อน

151 คุณ อมุาพร ฉัตรชัยด ารง

152 คุณ อษุณีย์ วงศ์จันทร์

153 คุณ เอกชัย เรืองรัตน์

154 คุณ เอกธนัช โคตรมี

155 คุณ โอปอล์ จรูญศักดิ์


