
ล ำดับ ช่ือสถำบัน ค ำน ำ ช่ือ-สกุล

1 เกริกวิทยาลัย นาง ชวันรัตน์ เทพนรินทร์

2 เกริกวิทยาลัย นางสาว วรัญญา พิมเสน

3 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาว สุวิมล อ่ิมถวิล

4 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาว พิมลนาฎ ป้ันทอง

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นางสาว เดือนเพ็ญ เพ็งส าราญ

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นางสาว นันทิชา ติงนาย

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นางสาว เมวิกา บุญสุข

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นาง วันเพ็ญ แก้วไสว

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นาย วาริท บุญสร้างสม

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี นางสาว พลอยไพลิน ชังอิน

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี นางสาว อธิษฐาน โปรยเจริญ

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นาย เอกรัตน์ พัฒชู

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นาย สมเพ็ชย์ เรียนชิน

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นาง พณาวรรณ พวงระย้า

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ นาย สมโภช ทองจันทร์

16 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ นาง สุรีพร บุญณรงค์

17 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ นางสาว วิศัลยา อุตสาหมงคลชัย

18 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค นางสาว ปนัฐสยา สุนธารักษ์

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นางสาว อารียา จันสอง

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ นางสาว อโณทัย สุขหรุ่น

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ นางสาว สุดใจ ปล้ืมจิตร

22 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นางสาว พรชรินทร์ ช่ืนชม

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นางสาว ชินาชา เซ็นลี

24 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นาง ปนิตา ตุ้มเจริญ

25 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นางสาว ตติยาภรณ์ นิลเหม

26 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นางสาว สุวรรณี สาตรสาร

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นางสาว เมธาวี ทองสี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรบัญชีวิชำกำร

เร่ือง “ก้ำวทันมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) ปี 2563” และน ำเสนอกรณีศึกษำ

ในวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30-15.30 น.

ณ ห้อง 10201 อำคำร 10 ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
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28 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นาง เอมอร วิเศษหลง

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นาง ขวัญฤดี จุลกูล

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางสาว พรสุดา เพ็งอุดม

31 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นาง อุบล สมาภาคย์

32 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นางสาว เพ็ญธนา ภู่ระหงษ์

33 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นางสาว ก่ิงทอง สัตยาอภิธาน

34 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นางสาว วัตศมน บรรจงใจรักษ์

35 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นางสาว ชนิดาภา กัลยานี

36 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นางสาว รุ่งทิพย์ จ๋ิวสง่า

37 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นาง วิิลาสินี สุวรรณรัตน์

38 วิทยาลัยเทคนิคปัว นาย วีระพงษ์ สีห์นาท

39 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาว อภิรดี ปรังฤทธ์ิ

40 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นาง ส้มไทย ศิริเมร์

41 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาว กรรณิการ์ ผิวสะอาด

42 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นาง เยาวพา นาคพันธ์ุ

43 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางสาว ศิริกาญจณ์ บุญใส

44 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น นาง โนรีย์ ทรัพย์โสภณ

45 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น นางสาว ณัฎฎาพร สุขเกษม

46 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นางสาว ทิพย์วรรณ มะลาศรี

47 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นางสาว พรทิพย์ ลาวัลย์

48 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาว เตือนใจ ภักดีล้น

49 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นาง จันทนา มงคลพงษ์

50 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นาง ศุตานันท์ คุขุนทด

51 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นาง ชุติกาญจน์ เกิดประกอบ

52 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นาง วรารัตน์ จามรเนียม

53 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นาง จินตนา เมฆลอย

54 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นางสาว สุกัญญา รักษาพล

55 วิทยาลัยการอาชีพพล นาง ศิริวรรณ รูปสูง

56 วิทยาลัยตากสินการบัญชี นาย ประเสริฐ บุญศรี

57 วิทยาลัยตากสินการบัญชี นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์

58 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นางสาว นภัสรัญช์ รุ่งสว่าง
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59 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นาง อรทัย แก้วบรรดิษฐ์

60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว นพวรรณ ขวัญสุวรรณ

61 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นาย นพพล พุ่มพวง

62 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาว รัตกานต์ พันธ์ุดี

63 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาว นนทิยา อ่อนพลี

64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ นาง เบญจวรรณ ร่างเล็ก

65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ นางสาว กุณฑิกา ยอดจักร์

66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาว ชญานุช ตุ้ยต๋า

67 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาว รัตติยา กันทร

68 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นาง พรรณวดี กาศอุดม

69 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นาง รัตนาภรณ์ สุขโข

70 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาว เจนจิรา สวรรค์ตรานนท์

71 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาว อังสนา เปศะนันท์

72 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางสาว ณฤดี สว่างกิจ

73 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาว ณัฐรดา กาฬภักดี

74 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาว ชรินทร ชะเอมเทส

75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ นาย วรกฤต พนัสสารกุล

76 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ นางสาว อทิตยา ฉ่างฉาย

ภำยในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 15.00 น. มิฉะน้ันจะถือว่ำข้อมูลถูกต้องเป็นไปตำมประกำศ

กรุณาตรวจสอบ รำยช่ือผู้เข้ำอบรมหำกมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูล สำมำรถติดต่อได้ท่ี น.ส.พัชรียำ โชคพงษ์พันธ์ุ (02-6976205)
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