
No Title Firstname Lastname Position Organization Address Tel Fax e-mail

1 นาย Teerawat Saelee Accounting Actionwells.,co.ltd 75/29 084-6517952 02-4055191 Actionwells@hotmail.com

2 น.ส. กนกรส พานชิยพ์พิฒัน์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 65/302 ม.7 เขตหนองจอก แขวงหนอง 080-2679891 tangmo_clash_lax@hotmail.com

3 น.ส. กนกอร พุม่สวสัดิ ์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องคก์าร
มหาชน)

089-1566708 kanokorn.p@sac.or.th

4 น.ส. กมลทติต์ องัคสวุรรณศริิ เจา้หน้าทีพ่ฒันาระบบ 
(อาวโุส)

หนองแขม 4/344 ซ.สะแกงาม 7 ถ.พระราม 2 ต.แสมด า ข.
บางขนุเทยีน

087-6967882 pikul.y@thairunggroup.co.th

5 นาง กรรณสิา บุญยะลพีรรณ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชี บรษิทั อนิเว เอเซยี เซอรว์สิเซส จ ากดั 471 ถนน  บอรน์สตรที ต าบล บางพดู อ.ปากเกรด็ 081-8053392 02-9600499 k.boonyaleephan@inveaquaculture.c
om

6 น.ส. กรองทอง สขุอรา่ม - - 2/14 ม.10 ตงท่ามะกา อ.ท่ามะกา 034-543135 nannyhae@msn.com

7 น.ส. กรวลยั รตันาภรณ์ กรรมการสหกรณ์บรกิาร
พฒันานกับญัชไีทย

02-9575740-1 081-9118302 konvalai@hotmail.com

8 น.ส. กรณุา นาผล อาจารย์ สถาบนัภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 858 SK Tower ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรงุเทพฯ 10110

089-7199513 rainyseason_na@hotmail.com

"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

mailto:konvalai@hotmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

9 ผศ.ดร. กฤษตกิา คงสมพงษ์ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการดา้น
การตลาด

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

10 น.ส. กลัยาณี อุลติ ผูจ้ดัการฝา่ยจดัการ
ความรู้

บรษิทัรกัลกูกรุป๊  932 ถนนประชาชืน่ แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซือ่ yaowaluk@raklukegroup.com

11 ผศ. กาญจนา มงคลนพิทัธ์ หวัหน้าสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ต.หนองแก อ.หวัหนิ

083-0825653 032-618-570 ajple_m@live.com

12 น.ส. กานตว์ภสัร์ จนัทรพ์รหมมา นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 75/2 หมู2่ ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง

13 นาย ก าธร เจรญิสนิพร ผูจ้ดัการ บรษิทั บางกอก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั

43/333 ถนนนราธวิาสฯ ซอย 1 เขตบางรกั 081-6820751 02-2316205 kamthorn@bia.co.th

14 น.ส. กิง่ฟ้า คูท่รพัยบ์รรชยั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละ
การเงนิ

บรษิทั ชา้งไท เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั 14/45-46 ม.3 ซ.เพิม่สนิ 66 ถ.เพิม่สนิ-ออเงนิ  
แขวงออเงนิ เขตสายไหม

081-6142423 02-9745728 kingfa_lin@yahoo.com

15 น.ส. กติตยิา จรสัวงศข์จร Financial controller Thairunggroup 39 หมู4่ ถนนเพชรเกษม บางแค St_risk@hotmail.com

16 น.ส. เกษมณี อษัฎมงคล ทีป่รกึษา สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาติ ชัน้ 12 อาคารยาคลูท ์เขตพญาไท กรงุเทพฯ 
10400

02-6195500 
ต่อ300

ketmanee@ftpi.or.th
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

17 นาย เกยีรตพิร ศริชิยัสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ส านกังานบญัชไีฟน์เนอร์ 568/8 ซอยกจิพานชิ ถนนพระราม 4 บางรกั 087-0737800 02-2353891 finer_kiattiporn@hotmail.com

18 นาย โกมทุ หงษ์สถติยพ์งษ์ ผูส้อบบญัชี หจก. บวรการบญัชี 499 ถนนพระสุเมร ุต.บวรนเิวศ อ. พระนคร 081-8317743 02-6297166 gom_hong@hotmail.com

19 น.ส. จงรกั  ขนัตชยั ตรวจสอบภายใน บมจ.ยนูเิวอรแ์ซลสตารช์ 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 ถ.สาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร

086-9017331 02-2850040 chongruk@hotmail.com

20 น.ส. จรยิาธร เฉลมิชวลติ นกัวชิาการพาณชิย์
ช านาญการ

ส านกับญัชธุีรกจิ กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณชิย์

086-5195676 02-5474404 Jariya_87@hotmail.com

21 นาย จกัรพนัธ์ ทนีาคะ หวัหน้างาน บรษิทัรกัลกูกรุป๊ 932 ถนนประชาชืน่ แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซือ่ malilasnow@gmail.com

22 น.ส. จนัทรจุ์ฬาพร พวงมาลา นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 18/517 หมู ่2 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับุรี 084-3342274 pangjung_naruk69@hotmail.com

23 น.ส. จนัทรภ์คั ศริตินัตกิร นกัลงทุนอสิสระ 129/61 หมูบ่า้นบางกอกบเูลอวารด์ พระราม5 ถ.
ราชพฤกษ์ ต.บางกรา่ง อ.เมอืงนนทบุรี

081-8999898 yesjanpak@yahoo.co.th

24 น.ส. จดิาภา สรุะเสถยีร ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั อาคารอบัดุลราฮมิเพลส ถนนพระราม 4 แขวงสี
ลม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500

02-6362000 jidapa.surasathian@bakermckenzie.c
om
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

25 น.ส. จริวรรณ ขนุทองปาน อาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ต.หนองแก  อ.หวัหนิ

085-8006847 032-618-570 ajalian@hotmail.com

26 นาง จริาภา นภตีะภฏั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ส านกังานจริาภาการบญัช ีจ ากดั 2/519-20 ซอยพหลโยธนิ 40 แขวงเสนานคิม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900

02-5613395 / 
081-8422414

02-5613396 jirapapom@hotmail.com

27 น.ส. ฉตัราภรณ์ วฒันเสาวภาคย์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงั
ไกลกงัวล ต.หนองแก อ.หวัหนิ

083-1981309 032-618-570 mmm_4612@hotmail.com

28 น.ส. ชนนัรตัน์ ชตุญิาวรพฒัน์ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชี บรษิทั สวสัดชีอ้ป จ ากดั 126/2653 ถ.ตวิานนท ์ต.ปากเกรด็ อ.ปากเกรด็ 084-4622148 chananrat.c@gmail.com

29 นาย ชวรตัน์ ศริคิา้งคาวทอง อาจารย์ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 55/531 หมูท่ี ่5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลุกกา 089-7805443 chavarat@eau.ac.th

30 นาย ชยัยทุธ พลูเจรญิ บรษิทั เอส.พ.ีท.ี เน็ตเวริค์ จ ากดั 213 ซอยเทยีนทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุ
เทยีน กรงุเทพฯ

086-6887943 02-8946631-
5/02-8946631-5 
ext.24(fax)

sr_spt@hotmail.com

31 นาย ไชยวทิย์ ภควญิญู ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันา
ธุรกจิและฝึกอบรม

Bangkok Business Training 49/10 หมู ่1 ซอยวดัท่าบางสทีอง ถนนบางกรวย-
ไทรน้อย ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุร ี11130

081-3379741 nopadolp@yahoo.com

32 น.ส. ฐติาภรณ์ สนิจรญูศกัดิ ์ อาจารย์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 081-6134201 02-
5791111(237
4)

titaporn.si@spu.ac.th
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

33 นาย ณภสัชญาฐ์ นาคะ นกัศกึษา อสีเทริน์เอเชยี 23/2 หมุท่ี2่ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง 080-9738635 hotlady_zaza@hotmail.com

34 นาย ณรงคย์ศ จติรเจรญิกุล นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 99/16 หมู ่5 รมิถนนตวิานนท ์ต.ปากเกรด็ อ.ปาก
เกรด็

084-1472650 02-9642650 boeasttii@gmail.com

35 นาง ณชัญ์ชาพฒั วงศว์วิทิย์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ HSBC อาคารเอชเอสบซีี 02-6144655 / 
089-6699645

natchapatwongwiwit@hsbc.co.th

36 น.ส. ณฏัฐา รตันเวชตระกลู นกัศกึษาฝึกงาน ส านกัประสานดา้นการต่างประเทศ ส านกังาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

37 น.ส. ณฐัณชิา วรพบิลูยศ์กัดิ ์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 99/353 ม.มณัฑนา อ่อนนุช-วงแหวน ดอกไม ้
ประเวศ

085-8066012 02-3466070 muyong_14957@hotmail.com

38 น.ส. ณฐัธรีา นคิมเพชร เจา้หน้าทีบ่ญัชี ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องคก์าร
มหาชน)

089-5222437 nattheera.n@sac.or.th

39 นาย ณฐัวฒัน์ วฒุชิยัวรานนท์ ทนายความ ส านุกงานกฎหมายและการบญัชี 27/33 หมูท่ี ่14 ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา wudhijayawaranon@gmail.com

40 นาย ดวงดี สทิธศิกัดิ ์ บุคลากร ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

99/493 '0868917267 '022802245 sittsak@yahoo.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

41 รศ.ดร. ดวงสมร อรพนิท์ อาจารยป์ระจ าภาค
วชิาการบญัชี

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาฯ 02-2185817

42 นาง ดารนิทร์ หยกไพศาล นายก สมาคมส านกังานบญัชไีทย 43/24-25 ถนนตวิานนท ์ต าบลบางพดู อ าเภอปาก
เกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120

029643202-4 / 
0818014718

029642526 darin_icge@hotmail.com

43 น.ส. ดารณุี เกษรา บญัชี บรษิทั อนิเว เอเซยี เซอรว์สิเซส จ ากดั 471 ถ.บอรน์สตรที ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ '029600499 d.ketsara@inveaquaculture.com

44 นาย ดุลยวทิย์ เลาทองดี กรรมการบรหิาร บรษิทั เจยีนนี่ เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ากดั 11 ซ.พุทธมณฑล1 ซอย 5 แขวงบางดว้น ภาษี
เจรญิ

'081-821-9283 '02-935-8037. mrchien@hotmail.com

45 นาย ถาวร รอดรกัษา ผูจ้ดัการ บมจ.ไทยศรปีระกนัภยั 23/11 ม.5 ซ.เอกชยั34 บางขนุเทยีน จอมทอง 02-8787152 '028787152 thaworn.ro@thaisri.com

46 นาย ทวพีร ตรผีอง อาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ต.หนองแก อ.หวัหนิ '0865371645 '032618570 kunglove19@hotmail.com

47 น.ส. ทองทพิย์ ท่อนทอง พนกังานบญัช-ีการเงนิ บรษิทั นวกจิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 45/2 หมู7่ แขวงบางดว้น เขตภาษเีจรญิ 087-0513460 thongtip2011@gmail.com

48 น.ส. ทศันยี์ วรีปรชีาชยั อาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ต.หนองแก  อ.หวัหนิ

089-2046468 032-618-570 pad_khuan@hotmail.com



No Title Firstname Lastname Position Organization Address Tel Fax e-mail

"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

49 น.ส. ทารกิา พึง่ยา นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเซยี 130/130ม.4ซอยบญัชาอุทศิ ต.รงัสติ อ.ธญับุร ีจ.
ปทุมธาน ี12110

083-9070934 noploveyou@hotmail.com

50 นาย ธนกร พรหมไตรรตัน์ ผูจ้ดัการ 400,402,404 ถนนประชาอุทศิ แขวงหว้ยขวง 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ

081-8405688 02-6910140 Tanakorn@vat.co.th

51 น.ส. ธนกฤตา ศริวิเิทศ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชี บรษิทั แอ๊คเซริฟ์ จ ากดั accserve@yahoo.com

52 น.ส. ธนภรณ์ สทิธริงัสรรค์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2/156  ถ.พหลโยธนิ40  แขวงเสนานคิม เขต
จตุจกัร

53 นาย ธนฤทธิ ์ นามพาโชค นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 113 ถ.เทศบาลสาย1 วดักลัยาณ์ ธนบุรี 089-2105409 '024657030 guide_name@hotmail.con

54 นาย ธนากร ถกลจรสัพงศ์ นกัลงทุนอสิสระ 129/61 หมูบ่า้นบางกอกบเูลอวารด์ พระราม5 ถ.
ราชพฤกษ์ ต.บางกรา่ง อ.เมอืงนนทบุรี

'0817543732 maitiida@yahoo.com

55 นาย ธนากรณ์ แกว้เสน่ห์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 130/130 ม.4 ซอยบญัชาอุทศิ ต.รงัสติ อ.ธญับุร ี
จ.ปทุมธาน ี12110

0879341517 neab_deksrangbhan55@hotmail.com

56 นาง ธรรมดา บุญนคิม รองผูจ้ดัการแผนก
ควบคมุระบบฯ

บรษิทั ธนากรผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื จ ากดั 99 ม.2 ซ.ธนากร ถ.พระสมทุรเจดยี ์อ.พระสมทุร
เจดยี์

'0814026981 '028197478 audit@cook.co.th
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วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

57 น.ส. ธานี รว่มภมูสิขุ Business Partner 818 Company Limited 518/5 M Floor Maneeya Center, Ploenchit 
Road, Lumpini, Pathumwan

ruampoomsuk@hotmail.com

58 น.ส. ธดิา สดุใจ นสิติ ก าลงัศกึษา 30/155 ม.1 ซ.เรวด ี25 ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั
 อ.เมอืง

085-1197619 l3-smile@hotmail.com

59 นาง ธรีนุช จริะสถาวร ผูบ้รหิารทมี ทมีมาตรฐาน
บญัชแีละงบการเงนิ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 273 ถนนสามเสน พระนคร กรงุเทพฯ 10200 02-3567572/ 
089-774249

022-2835729 teeranuc@bot.or.th

60 นาย ธรีศกัดิ ์ เหลอืงศรสีกุล ผูบ้รหิารงานมาตรฐาน
การบญัชี

บรษิทัน ้าตาลมติรผล 081-8903117 02-
6568488(225)

teerasakl@mitrphol.com

61 นาย เธยีรเลศิ ลนีานุพนัธุ์ นกัศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 537/96 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงชอ่งนนทร ีเขตยาน
นาวา

089-1424800 '022943918 k5o5n5g5@hotmail.com

62 นาง นงลกัษณ์ นนัตวรรณกุล ผูอ้ านวยการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 100/59 ถ. เฉลมิพระเภยีรตฺ ร 9 ประเวศ '0818161585 nongluk.nan@uob.co.th

63 นาย นพดล เตชะมหพนัธ์ ผูจ้ดัการ บรษิทั เคเบิล้เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 358/3 ซอยประชาอุทศิ 16 ถนนประชาอุทศิ 
ราษฎรบ์รูณะ

'0804575207 cabletech.th@gmail.com

64 น.ส. นภมณฑ์ เลศิอภริกัษ์ AVP Bangkok Bank PCL. 21/3 Ramkhamhang 12 Huamark, Bangkapi 081-3483880 napamonl@gmail.com
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วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

65 ผศ. นภาพร นาคทมิ รองคณบดปีระจ าพืน้ที่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ต.หนองแก อ.หวัหนิ

'0858335648 '032618570 n_naktim@hotmail.com

66 นราธปิ หนูคง ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

naratip@nesdb.go.th

67 น.ส. นวพร พรหมจาด นกัศกึษา อสีเทริน์เอเชยี 79 ถนนชา่งอากาศอุทศิ เขตดอนเมอืง แขวงดอน
เมอืง

pormjad@hotmail.com

68 น.ส. นทัธมน ภมูไิชย หวัหน้าสว่น ส านกัประสานดา้นการต่างประเทศ ส านกังาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

69 น.ส. นนัทนา วนิจิจากลู บรรณาธกิารบรหิาร สรรพากรสาสน์ กรมสรรพากร 90 ถ. พหลโยธนิ ซ. 7 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรงุเทพฯ 10400

02-2729558-9 
/ 081-8509758

02-6173239 
ต่อ 12, 13

sanpakornsarn@rd.go.th

70 น.ส. นนัทพร ทองโสม นกัศกึษา ม.อสีเทริน์เอเชยี 130/130 ม.4 ต.รงัสติ อ.ธญับุรี 084-1328339 ntclub06_ae@hotmil.com

71 นาย นติยา มณนีาค อาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกวัล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ต.หนองแก อ.หวัหนิ

081-9954180 032-618-570 nitm55@yahoo.co.th

72 น.ส. นติยาภรณ์ ธนภษูติวณชิย์ Relief and Community Health Bureau 1871 Henry Dunant Rd.,patumwan, Bangkok 
10330, Thailand.

081-8073322

mailto:sanpakornsarn@rd.go.th
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วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

73 นาง นธิวิดี นาทอง รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษิทั ธนากรผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื จ ากดั 99 พระสมทุรเจดยี ์พระประแดง costing@cook.co.th

74 ดร. นนินาท โอฬารวรวฒุิ เลขาธกิาร สมาคมการศกึษาขัน้อุดมแหง่ภมูภิาค
เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้

อาคารจามจุร ี1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขต
ปทุมวนั

081-6243963 02-2537909 ninnat.o@chula.ac.th

75 น.ส. นลิวรรณ โรจนวริยิาภรณ์ ผูจ้ดัการฝา่ยขาย บรษิทั เวลิด ์แพคเกจจิง้ อนิดสัตรี ้จ ากดั 10, 12 สะแกงาม 44 ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า
 เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150

02-8971434 / 
081-8379564

02-8971381 nilawan@worldpack.co.th

76 บรรเจดิศกัดิ ์ สณัหภกัดี อาจารยป์ระจ าสาขาการ
บญัชี

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรติ

 18/8 ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางแลง อ.บาง
พล ีจ.สมทุรปราการ 10541

sbanjertsak@yahoo.com

77 นาย บรสุ อวสัดานนท์ นกัศกึษาปรญิญาเอก สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ เลขที ่118 หมู ่3, ถนนเสรไีทย , คลองจัน่, บาง
กะปิ

avas.bruce@gmail.com

78 ผศ.ดร. บุรพร ก าบุญ ประธานหลกัสตูรบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ 081-5542063 02-2445794 buraporn_kum@dusit.ac.th

79 น.ส. เบญจรงค์ บุญทองมาก ครแูนะแนว โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ 7 ถนนคอนแวนต ์แขวงสลีม เขตบางรกั guidance_sjc@hotmail.com

80 ดร. ปกรณ์ วชิยานนท์ ผูอ้ านวยการวจิยั มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา
ประเทศไทย (TDRI)

565 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา) เขตวงั
ทองหลาง กรงุเทพ 10310

yos@tdri.or.th
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วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

81 นาย ปฏญิญา อรญัโชติ - - 70/151 หมู6่ ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ 083-2724542 memoryris@hotmail.com

82 นาง ประทนิพร แรมวลัย์ อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 295 ถ.ราชสมีา แขวงสามเสนใน  เขตดุสติ 081-6978967 02-2445780 pratinporn_rae@dusit.ac.th

83 นาย ประพนัธ์ คุม้เมธา เจา้ของกจิการ 98/25 หมู ่4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย 
นนทบุรี

98/25 หมู ่4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี prapan@silvermost.com

84 น.ส. ประภาวลัย์ อคัรโชตวิทิย์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ บรษิทั ส านกังานจริาภาการบญัช ีจ ากดั 2/519-20 ซอยพหลโยธนิ 40 แขวงเสนานคิม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900

02-5613395 02-5613396

85 นาย ประสาน พน้ภยัพาล Senior Finance Manger บรษิทั แอลเอม็อ ีจ ากดั 1026/1-2 ตรอกวดัจนัทรใ์น ถ.รชัดาภเิษก แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

prasarn@lme.co.th

86 นาย ประเสรฐิ โตศริพิฒันา รองผูจ้ดัการทัว่ไป บจ, เอ.อาร ์แอค็เคานติง้ คอนเซา้แตนท์ 27 ซอยเจรญินคร 14 แขวงคลองสาน เขตคลอง
สาน กรงุเทพฯ

081-5544752 02-4394600 prasert@ar.co.th

87 ผศ. ปราณี ตรทีศกุล ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 489 ถนนจรญัสนทิวงศ ์3 แขวงวดัท่าพระ  เขต
บางกอกใหญ่

081-8358679 tk_pranee@hotmail.com

88 นาย ปรญิญา แรมวลัย์ ผูจ้ดัการบญัชี บรษิทั ฮวงเอชปิป้ิง(ประเทศไทย)จ ากดั ชัน้8 อาคารอื้อจอืเหลยีง 968 ถนนพระราม4  
เขตบางรกั

02-6375432 prinya@heung-a.co.th
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วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

89 น.ส. ปรยีนนัท์ ตนัตจิริานนท์ IT บมจ.แพน ราชเทว ีกรุป๊ 50/234-275 หมู ่3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา preyanun@panrcgroup.com

90 น.ส. ปวณีา ชยัสนัตกิุลวฒัน์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 160/386 หมู1่ หมูบ่า้นชยัพฤกษ์2 ถนน345 ต.
บางควูดั อ.เมอืง

91 นาง ปทัมา ภูร่สัมี ผูส้อบบญัชี ปุ๊ก 11/318 ถนนรมิคลองบางออ้ mpantanee@hotmail.com

92 นาง ปาลดิา อมรสวสัดิว์ฒันา ผูบ้รหิารทมี ทมีบญัชี
ทุนส ารองเงนิตรา

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 273 ถนนสามเสน พระนคร กรงุเทพฯ 10200 089-7744249 02-3567572/ 
02-2835729

palidaa@bot.or.th

93 น.ส. ปิยธดิา หอ่ประทุม เจา้หน้าทีบ่รกิาร
สารสนเทศ

ศนูยว์ทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

02-2182930 02-2182907

94 นาย ปิยนนัท์ ยอดแกว้ - - 62 หมู3่ ต.ตา้ อ.ขนุตาล '0804428259 back_piyanan11@hotmail.com

95 น.ส. ปิยมาศ เรอืงแสงรอบ กรรมการบรหิาร บรษิทั ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไว
ซอรี ่จ ากดั

อาคารอนิเตอรเ์ชนจ 21 ชัน้ 32 เลขที ่399 ถ.
สุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา

081-4217311 02-6603881 piyamas@honoraudit.com

96 น.ส. ปิยะนุช สถาพงศภ์กัดี นกัวชิาการ ธนาคารกรงุศรอียธุยา 1222 ถนนพระรามที ่3 ชัน้ 27 อาคาร A แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา

'026831269 piyanuj.zthapongpakdee@krungsri.co
m
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วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

97 น.ส. ปิยะรตัน์ บุญมมีา นกัศกึษา อสีเทริน์เอเชยี 17/2 หมู ่8 ต าบลสามบณัฑติ อ าเภออุทยั gu_love_you_555@hotmail.com

98 น.ส. ปณุกิา พลบัดี ผูจ้ดัการสว่นตรวจสอบ
ภายใน

บรษิทั ไทย ว .ีพ.ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 999/127 หมู6่ ถ.เลยีบคลองทววีฒันา แขวงหลกั
สอง เขตบางแค

081-9129827 kittiya.c@thairunggroup.co.th

99 น.ส. พรพรรณ อสิสอาด นติกิร สภาวศิวกร 487/1 ซ.รามค าแหง39 (เทพลลีา) ถ.รามค าแหง 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ

02-9356868 
ext.505

02-9356868 
ext.509(fax)

legalcoe@hotmail.com

100 น.ส. พรภณดิา  คงกลนิสคุนธ์ นสิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 17/19ม.มติรประชาวลิล่า ถ.กาญจนาภเิษก ต.เสา
ธงหนิ อ.บางใหญ่

083-4496446 083-4496446 pyaiimaiik@gmail.com

101 น.ส. พรรณชนก ชสูวสัดิ ์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บา้นสวนพรานนก 894 ถ.พรานนก แขวงบา้น
ชา่งหล่อ เขตบางกอกน้อย

086-9645024 02-4112381 pcjuju@hotmail.com

102 รศ.ดร. พรรณนภิา รอดวรรณะ อาจารยป์ระจ าภาค
วชิาการบญัชี

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาฯ 089-4553131 02-2185817 Pannipa@acc.chula.ac.th

103 น.ส. พรลภสั พฒันประสทิธิก์ุล ผูจ้ดัการสว่นตรวจสอบ
ภายใน

บรษิทัฟินนัซ่าประกนัชวีติ จ ากดั 2032 ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกระปิ เขตหว้ย
ขวาง

081-7351195 02-6325624 pornlapas.p@finansalife.com

104 พชัรนิทร์ ขนัค า ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

patcharin_k@nesdb.go.th
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สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

105 น.ส. พฒัทะนาพร ภสูงดั ฝา่ยบญัชี บรษิทั ซอลทเ์ลคเทรดดิง้ จ ากดั 51 ถ.เพชรเกษม92/2 บางแึึคเหนอื บางแค 086-0403943 wanpen_98@hotmail.com

106 นาง พนัธนรี์ มานะพงศพ์นัธ์ ผูส้อบบญัชี พ.ีเอม็.พี 25 ซอยรามค าแหง 78 pmp_audit@yahoo.com

107 น.ส. พกิุล ยรรยงค์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 99/4 หมู ่18 หมูบ่า้นเอเชยีนเกมส ์ม.ธรรมศาตร ์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

108 น.ส. พชิามญชุ์ ไตรพทิกัษ์ ครแูนะแนว โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ 7 ถนนคอนแวนต ์แขววงสลีม เขตบางรกั guidance_sjc@hotmail.com

109 นาย พนิจิ เขยีวขจี ผูจ้ดัการ บรษิทั พ ีดบับลวิ เอส อาร ์จ ากดั 258 ซอยสทิธชิยั ถนนกรงุเทพ-นนท ์แขวงวงศ์
สว่าง เขตบางซือ่

081-9029271 Pinij.khieokhajee@gmail.com

110 น.ส. พมิพช์ฎา ฟุ้งไพศาลพงศ์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีอ่ยู่ 19/131 ซ.วภิาวดรีงัสติ60 แยก14 ถ.วภิาวดี
รงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

111 น.ส. พมิพช์นก แสนทวสีขุ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 99/4 อาคาร b5 หอ้ง 413 หมู ่18 หมูบ่า้นเอเชยีน
เกมส ์ม.ธรรมศาตร ์ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

112 นาย พทุธพิร วชิยัดษิฐ ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร สรรพากรสาสน์ กรมสรรพากร 90 ถ. พหลโยธนิ ซ. 7 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรงุเทพฯ 10400
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สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

113  เพชรลดา ปงัศรอุีทยั เจา้หน้าทีฝ่า่ยงาน
ต่างประเทศ

สภาวชิาชพีบญัชฯี 085-3465091 02-685-2519 petlada.pu@fap.or.th

114 น.ส. เพยีงจติต์ แซ่ลอ้ ฝา่ยการเงนิและบญัชี บรษิทั ซอลทเ์ลคเทรดดิง้ จ ากดั 192 ซ.เพชรเกษม92/2 ถ.เพชรเกษม บางแค
เหนอื บางแค

086-0403943 wanpen_98@hotmail.com

115 น.ส. เพยีงใจ แซ่ลอ้ ฝา่ยบญัชี บรษิทั ซอลทเ์ลคเทรดดิง้ จ ากดั 192 ซ.เพชรเกษม92/2 ถ.เพชรเกษม บางแค
เหนอื บางแค

086-0403943 wanpen_98@hotmail.com

116 นาง ไพโรจน์ เอือ้บุญกุล ทีป่รกึษาบรษิทั บรษิทั ไพโรจน์พฒันาการบญัช ีจ ากดั 379 ชัน้ 1 ถนนสรินิธร แขวงบางบ าหร ุเขตบาง
พลดั กรงุเทพฯ 10700

081-3133579 02-8819191

117 น.ส. ฟ้ามุย่ ตรกีาญจโนทยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ.ีเอม็.การบญัช ีและทีป่รกึษา 
จ ากดั

23 อาคารพ.ีเอม็. ถนนรว่มจติต ์แขวงถนนนคร
ไชยศร ีเขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300

02-6369888 02-6369991 info@pmgroup.co.th

118 นาย ภรนัยู งามดุษฎพีร นกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 289/730 ซ.นาราธวิาสฯ 24 Shellimg.Ford@gmail.com

119 นาย ภทัรกร อกัษรวรนารถ เจา้ของกจิการ 250/75 หมู ่7 หมูบ่า้นกลางเมอืง โชคชยั 4 ถนน
ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว

086-8892228 02-9357988 pasacc@yahoo.com

120 นาง ภทัรวดี มณพีงษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั เอสซบี ีแอค็เคาน์ติง้ แอนด ์แทค็
 แคปิตอล จ ากดั

503/5 ถนนประชาราษฎรบ์ าเพญ็ แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10400

02-6903086 / 
081-6286159

02-6703087 scbaccount@hotmail.com
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สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

121 มนตท์พิย์ สมัพนัธวงศ์ ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

montip@nesdb.go.th

122 นาย มนตรี บุญจนัทร์ บญัชี บรษิทั อนิเว (ประเทศไทย) จ ากดั 79/1 หมู ่1 ถนนนครสวรรค-์พษิณุโลก ต.หนอง
หลุม อ.วชริบารมี

081-9534620 02-9600910 m.bunchan@inveaquaculture.com

123 น.ส. มนสิา วชิยัดษิฐ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 30 หมู ่4 ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยุ 083-5214524 manisa_jib@hotmail.com

124 น.ส. มทัยา ดจีรงิจรงิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไว
ซอรี ่จ ากดั

อาคารอนิเตอรเ์ชนจ 21 ชัน้ 32 เลขที ่399 ถ.
สุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา

086-6030317 02-6603881 md@honoraudit.com

125 น.ส. มรูธา จรรยาวรลกัษณ์ เจา้หน้าทีบ่รหิารโครงการ บรษิทัรกัลกูกรุป๊ .  932 ถนนประชาชืน่ แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซือ่ muratha@raklukegroup.com

126 น.ส. ยคุลธร หอมชืน่ อาจารย์ หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ถนนนครราชสมีา 
แขวงดุสติ เขตดุสติ

084-6593317 yukonthon319@gmail.com

127 นาง ยวุดี เครอืรฐัตกิาล อาจารย์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม yuwadee.kr@spu.ac.th

128 น.ส. เยาวลกัษณ์ ชพีสมุล นกัศกึษาฝึกงาน บรษิทัรกัลกูกรุป๊ ทีอ่ยู่ 932 ถนนประชาชืน่ แขวงวงศส์ว่าง เขตบาง
ซือ่

icezap_s@hotmail.com
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สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

129 น.ส. รชยา ชาญศริวิริยิกุล กรรมการ บรษิทั เบสโท จ ากดั 516/6 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอุทศิ แขวง
วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

02-9347577-8 
/ 089-8996950

02-9347878 besto_2011@yahoo.co.th

130 นาย รณกร สวุรรณศร กรรมการ บรษิทั เบสโท จ ากดั 516/6 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอุทศิ แขวง
วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

029347577-8 / 
0813833137

02-9347878 besto_2011@yahoo.co.th

131 น.ส. รวภิา กุลรตันมณี นสิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 138/301 ถ.กรงุธนบุร ีแขวงบางล าพลู่าง เขต
คลองสาร

089-6753648 '024583489 tigger_nuii@hotmail.com

132 ดร. รตัตมิา มกุดาอนนัต์ ผูอ้ านวยการโครงการ   
ศศนิทรส์ูอ่าเซยีน

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

02-2184001 
ต่อ186

02-6118953

133 นาง รตันา เจยีรพพีนัธ์ ครู วทิยาลยัสารพดัชา่งสีพ่ระยา 1130 ซอยวานชิ 2 เขตสมัพนัธวงศ์ 086-3071580 sweetteacher_2006@hotmail.com

134 น.ส. ราตรพีร ลิม้มงคล admin manager ladprao bkk ladprao ratripornl@yahoo.com

135 น.ส. ลลติา  ซึง้จติสริโิรจน์ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 947 ซ.16 ถ.บางบอน1 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรงุเทพ 10150

085-1157275 02-8993050 deep_sea_fish@hotmail.com

136 ลาวรรณ์ อนนัตช์ลาลยั หวัหน้ากลุม่สาขาวชิา
การบญัชี

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรติ

 18/8 ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางแลง อ.บาง
พล ีจ.สมทุรปราการ 10540

lawan_ananchalalai@yahoo.com
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สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

137 น.ส. ลาวลัย์ จงวไิล Senior Advisor บรษิทัอาซาฮ ิเน็ตเวริค์ส ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

56 อาคารญาดา ถนนสลีม เขตสุรยิวงศ ์บางรกั lawan@asahinetworks.com

138 น.ส. วงคม์ณี ชาตหิาญ อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ (ศนูยก์าร
เรยีนรางน ้า)

ม.ราชภฏัสวนดุสติ 295 ถ.ราชสมีา  เขตดุสติ 086-0456780 02-2445000 wongmanee_chat@hotmail.com

139 น.ส. วนาลี  บวัมาก นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชียี 137/1 ม. 10 ถนนฉลองกรงุ แขวงล าปลาทวิ เขต
ลาดกระบงั

085-3870010 02-5771028 krajab_15@hotmail.com

140 นาง วรรณพา ภวเวช ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลกรงุเทพ ชัน้ 5A   บา้นเลขที ่2 ซอย ศุนยว์จิยั 7 ถนน 
เพชรบุรตีดัใหม่

wannapa.pa@bdms.co.th

141 น.ส. วรรณภิา ไชยสอาด นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 70/5 ซ.ราชวถิ6ี บา้นเชือ้ประดษิฐ์ ถ.ราชวถิ ี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

evil_kiss19@hotmail.com

142 นาย วรวธุ เมธสีทุธพิรรณ ทีป่รกึษา บรษิทั เมเจอรอ์นิดสัตร ีจ ากดั 57/1 ซอยสองพระ  ถ.พระราม 4  บางรกั 081-4206347 worawute@hotmail.com

143 นาย วชัรนิทร์ แดงมณี เจา้หน้าทีต่รวจสอบ
ภายใน

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องคก์าร
มหาชน)

081-7581951 watcharin.d@sac.or.th

144 น.ส. วรางคณา ชมชืน่ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์ 17 หมู ่5 ต าลบล เกาะพะงนั  อ าเภอ เกาะพะงนั 090-0020610 naruko_o@hotmail.com
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สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

145 น.ส. วรนิทรา ทศิาวงศ์ นสิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 28/216 ลุมพนิเีพลส ป่ินเกลา้ ถ.บรมราชชนน ี
แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลดั

089-1051077 02-4583489 ty_ty_ty_pier@hotmail.com

146 น.ส. วรษิา คงศริกิร นสิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 138/401 ถ.พยาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 087-3127736 02-4583489 cutez_zipzy@hotmail.com

147 น.ส. วลติา ผูด้ี - - 132 หมู ่10 ต.ป่าสกั อ.ภูซาง 084-0430438 lin_jujung@hotmail.com

148 นาย วฒันกจิ สทิธสถติองักรู อาจารย์ กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 089-1700708 wtk_bcc@hotmail.com

149 น.ส. วนัดี จริะณรงคศ์ริิ เจา้ของกจิการ 98/25 หมู ่4 ถ.อจัฉรยิะพฒันา ต.ปลายบาง อ.
บางกรวย นนทบุรี

wandee@silvermost.com

150 นาง วนัทนา จนัทบุรี เจา้หน้าทีส่ านกังาน ศนูยเ์ครือ่งมอืวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 3 จุฬาลงกรณ์ซอย62 แขวง
วงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330

02-2188030 / 
089-6795601

02-5841604

151 น.ส. วารี ศรสีรุพล อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 1/6 หมู ่11 ถนนราชพฤกษ์ บางพรม 081-8247646 srisuraphol@hotmail.com

152 น.ส. วจิติรรตัน์ บุญทอง อาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ต.หนองแก อ.หวัหนิ

083-1981309 032-618-570 mmm_4612@hotmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

153 น.ส. วชินุนัท์ ทองกร นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 82/69 ม.12 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 082-4576271 konminalux@hotmail.com

154 น.ส. วมิล ปญัญาเดชกุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟินนัซ่าประกนัชวีติ จ ากดั 2032 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่ แขวงบางกะปิ  เขต
หว้ยขวาง

081-2780655 02-6325624 vimon.p@finansalife.com

155 นาง วไิลวรรณ อาจารยิานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ ส านกังานบญัชแีละกฎหมายเพือ่น 
จ ากดั

21, 23 ซอยจรญัสนทิวงศ ์48 ถนนจรญัสนทิวงศ ์
แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700

02-4349787 / 
089-8997659

02-4349516 info@friendaccountancy.com

156 นาง ววิรรณ สญัญะสมบรูณ์ กรรมการ บรษิทั ภรูภีาค จ ากดั 02-9440844

157 นาย วรีะพจน์ โต๊ะลบี ารงุ หวัหน้าแผนกบญัชแีละ
งบประมาณ

โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั 197 ถนนราชวถิ ีเขตดุสติ 089-5040814 tohlee_v@hotmail.com

158 นาย วฒุชิยั คณุาทศัน์ CFO บรษิทั ทจีเีอส เอน็เตอรไ์พรส ์เน็ตเวริค์
 จ ากดั

2922/221 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์2 ถนน
เพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง

081-6393004 02-7159201 wuttichaiku@tgs-enterprise.com

159 น.ส. ศศกมล  รตันวราหะ ผูจ้ดัการสว่นตรวจสอบ
ภายใน

บมจ. เพรซเิดนท ์เบเกอรี่ 121/84-85 ชัน้ 29 อาคารชดุ อารเ์อสทาวเวอร ์
ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง

085-6845999 02-2093000 sasakamol_rat@farmhouse.co.th

160 น.ส. ศศธิร ด ารงสนิสวสัดิ ์ ทีป่รกึษาดา้นบญัชี
การเงนิ

บรษิทั แอม แพค จ ากดั 49 ซอยบางบอน 4 ซอย 4 ถนนบางบอน 4 แขวง
บางบอน เขตบางบอน

085-1500071 02-8922001 sasithorndd@hotmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

161 นาย ศกัดิช์าย จนัทรเ์รอืง อาจารยป์ระจ าวทิยาลยั
พาณชิยศาสตร์

มหาวทิยาลยับรูพา 081-8216828 038-394-900 sakchaic@buu.ac.th

162 น.ส. ศนัศนยี์ กลองใหญ่ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริเ์อเชยี 15/5ม.4 ต.บางหญา้แพรก อ.เมอืง 089-1051867 nun_rdc168@hotmail.com

163 นาง ศริประภา ศรวีโิรจน์ อาจารย์ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 60/232 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา '0817321440 siraprapha@eau.ac.th

164 น.ส. ศริพิร เทพศลิปวสิทุธิ ์ นสิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 121/1 ถ.เณรแกว้ ต.ท่าระหดั อ.เมอืง '0858293300 '035522122 s-i-r-i-p-o-r-n@hotmail.com

165 น.ส. ศริเิพญ็ จามรลกัษณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ส านกังานบญัชไีฟน์เนอร์ 568/8 ซอยกจิพานชิ ถนนพระราม 4 บางรกั 081-4521888 02-2353891 finer_siripen@hotmail.com

166 น.ส. ศริริตัน์ อ่อนลอ้ม นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 29/4 หมู ่9 ต าบลโคกตมู อ าเภอเมอืงลพบุรี 089-1051867 dek_debnarak@hotmail.com

167 น.ส. ศริวิรรณ เกยีรตไิกรภพ เจา้หน้าทีต่รวจสอบ
ระดบั3

บรษิทัฟินนัซ่าประกนัชวีติ จ ากดั 2032 อาคารฟินนัซ่าประกนัชวีติ ถ.เพชรบุรตีดั
ใหม ่หว้ยขวาง

SIRIWAN.K@FINANSALIFE.COM

168 น.ส. ศภุลกัษณ์ บุญถนอม อาจารย์ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 152 ถ.ชลบุร-ีบา้นบงึ ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ 087-6191288 supaluck.boontanom@gmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

169 น.ส. สดบัพณิ กฤดานราภรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ก.ศรแีก้้วการบญัชี 311 เพชรเกษม 65/1 kridda.sa@gmail.com

170 นาย สมมาตร รกัษ์ถาวรกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอส.พ.ีท.ี เน็ตเวริค์ จ ากดั 213 ซอยเทยีนทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุ
เทยีน กรงุเทพฯ

081-8413797 02-8946631-
5/028946631-5 
ext.24(fax)

sr_spt@hotmail.com

171 น.ส. สมศรี ปิตเิจรญิกจิ ผูจ้ดัการ บรษิทั เครือ่งกฬีาตราเหรยีญทอง จ ากดั 126 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั 086-3268958 rianthong@gmail.com

172 นาง สมศรี จงจรญูหริณัย์ นกัวชิาการบญัชแีละ
การเงนิช านาญการ

สถาบนัวจิยัเทคโนโลยชีวีภาพและ
วศิวกรรมพนัธุศาสตร์

อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 5 ซอยจุฬาฯ 62 ถนนพญา
ไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10830

087-7730277 02-2533543 somsri.g@chula.ac.th

173 นาย สมติ มหาปิยศลิป์ 081-2555757 mit8888@hotmail.com

174 น.ส. สวรรยา พณิเนยีม อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 295 ถนน ราชสมีา แขวงสามเสนใน เขตดุสติ 081-9071745 02-2445780 sawanya_pin@hotmail.com

175 นาย สนัโดษ เตม็แสวงเลศิ ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาผู้
ฝึกและเทคโนโลยกีารฝึก

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 022456894 022452361

176 น.ส. สมันา ตวิสนัต์ อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 295 ถ.ราชสมีา ดุสติ '086-7728514 '022445000 samna_tiw@hotmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

177 น.ส. สายพริณุ พนัธอุ่์น หวัหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน

บรษิทั  จุลอนิเตอรซ์ลิค ์ จ ากดั 171/3  ถนนพระพุทธบาท  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง 085-2690140 056-771-106 saypirun@chulthai.com

178 นาย สทิธพิล สทิธศิาสตร์ อนุกรรมการธุรกจิบรหิาร สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 0819028161 029344798 sitthiphol@gmail.com

179 น.ส. สปิวรรณ อาจารยิานนท์ กรรมการ ส านกังานบญัชแีละกฎหมายเพือ่น 
จ ากดั

21, 23 ซอยจรญัสนทิวงศ ์48 ถนนจรญัสนทิวงศ ์
แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700

024349787 / 
0823229948

024349516 info@friendaccountancy.com

180 น.ส. สริพิร ประสบชยัพร ผูช้ว่ยฝา่ยบญัชี บรษิทั ฟอลค์ นูเทค จ ากดั 629/558 ซอยสาธุประดษิฐ์ 49 ถนนสาธุประดษิฐ์
 บางโพงพาง ยานนาวา

siriporn5397@gmail.com

181 ผศ. สริพิร จ าปาทอง ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ เขตดุสติ '0891049919 champatongoil@yahoo.com

182 น.ส. สริมิา พทิยสริไิพบลูย์ พนกังานบญัชี บรษิทั มหานครมทิอล  จ ากดั 110 - 112 ถ.เฉลมิเขตร ์1 แขวงวดัเทพศรินิทร ์
เขตป้อมปราบฯ

'0869072411 '022256920 sirima7172@hotmail.com

183 น.ส. สริริกัษ์ ฉวพีจน์ก าจร เจา้หน้าทีฝ่า่ยรายไดแ้ละ
เรง่รดัหนี้สนิ

อาคารอื้อจอืเหลยีง 022676420-2 
ต่อ 312 / 
0897746636

sirirak_yo@uchuliangbuilding.com 

184 นาง สริริตัน์ โทนท านุ ผูจ้ดัการ บจ, เอ.อาร ์แอค็เคานติง้ คอนเซา้แตนท์ 28 ซอยเจรญินคร 14 แขวงคลองสาน เขตคลอง
สาน กรงุเทพฯ

024394601 siriratt@ar.co.th
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

185 รศ.ดร. สริวิฒุิ บรูณพริ หวัหน้าภาควชิาการ
จดัการ

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ siriwut@gmail.com

186 นาง สกุญัญา แยม้ยิม้ ครู วทิยาลยัสารพดัชา่งสีพ่ระยา 1130 ซอยวานชิ 2  เขตสมัพนัธวงศ์ '0894564776 krunid_2012@hotmail.com

187 นาย สกุติติ เอือ้บุญกุล ผูจ้ดัการบรษิทั บรษิทั ไพโรจน์พฒันาการบญัช ีจ ากดั 379 ชัน้ 1 ถนนสรินิธร แขวงบางบ าหร ุเขตบาง
พลดั กรงุเทพฯ 10700

081-3133579 02-8819191

188 น.ส. สจุติรา กาบแกว้ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 150/518 หมู1่3 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุม่แบน 080-9702275 koy_rsbs@hotmail.com

189 นาง สชุาดา เทพพบิลู ครผููส้อน วทิยาลยัสารพดัชา่งสีพ่ระยา วทิยาึลัยัสารพดัชา่งสีพ่ระยา 1130 ซ.วานชิ 2  
แขวงตลาดน้อย  เขตสมัพนัธวงศ์

0818961578 '022332252 yehop_2012@hotamail.co.th

190 นาง สดุาพร กติวิงศไ์พศาล เจา้หน้าทีต่รวจสอบ
ระดบั 3

บรษิทัฟินนัซ่าประกนัชวีติ จ ากดั 2032 อาคารฟินนัซ่าประกนัชวีติ ถ.เพชรบุรตีดั
ใหม ่หว้ยขวาง

0818344708 SUDAPORN.K@FINANSALIFE.COM

191 นาง สธุดิา อกัษรวรนารถ เจา้ของกจิการ 250/75 หมู ่7 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว

'0891433393 '029357988 pasacc@yahoo.com

192 นาย สธุี ตาณวาณชิกุล cpa 11/318 11/318 ถ.รมิคลองบางคอ้ แขวงบางคอ้ เขต
จอมทอง

mpantanee@hotmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

193 นาย สธุี เธยีรกลัยา ทีป่รกึษาส านกังาน ส านกังานบญัชสีถติและบุตร 65 อ.ผดุงดอนยอ ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืง จ.พทัลุง 
93000

086-8948484 074-612-116 sathit_son@hotmail.com

194 น.ส. สภุาพร ไวยกลู - - 22 หมู5่ ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ 080-0016440 panghugman@hotmail.com

195 น.ส. สภุาพร เจา้พานชิ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 184/62 ซอยสะพานยาว แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั 085-5696296 '022335022 fern_moo_noi@hotmail.com

196 น.ส. สมุนา เศรษฐศริมิงคล ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชี บจก. โมเดริน์ เซรามคิส์ 10/10 ซอยวดัเทยีนดดั ออ้มใหญ่ สามพราน Emoji55@gmail.com

197 นาย สมุติร สขุอนิทร์ ผูจ้ดัการ บรษิทั ภรูภีาค จ ากดั 029440844 / 
0918749043

198 น.ส. สรุษิา ประสทิธิแ์สงอารยี์ อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 295 ถนน ราชสมีา แขวงสามเสนใน เขตดุสติ 081-6995910 02-2445780 surisapra@hotmail.com

199 น.ส. สรุฉีาย ป้อมเกดิ นกัศกึษา อสีเทริน์เอเชยี 24/1หมู7่ ต.คลองสี ่อ.คลองหลวง 081-4301926 k-o-y-o@hotmail.co.th

200 น.ส. เสาวณี โสภณ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ.ีเอม็.การบญัช ีและทีป่รกึษา 
จ ากดั

23 อาคารพ.ีเอม็. ถนนรว่มจติต ์แขวงถนนนคร
ไชยศร ีเขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300

02-6369888 02-6369991 info@pmgroup.co.th
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

201 น.ส. เสาวภา มทีอง นกัศกึษา อสีเทริน์เอเชยี 396 หมู3่ ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืง numfa_21@hotmail.com

202 น.ส. เสาวรส พนัธแ์ตง นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 7 หมู ่6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 080-2830882 eau_bee@hotmail.com

203 น.ส. เหมอืนฝนั มะลิ - - 85 หมู6่ ต.บางกระเจด็ อ.บางคลา้ 087-1504294 bee_mhuanfunn@hotmail.com

204 นาย อโณทยั พรชยัพานชิ กรรมการ บรษิทั แอ๊คเซริฟ์ จ ากดั 02-7425530-31 accserve@yahoo.com

205 น.ส. อนงค์ ทวทีรพัย์ Relief and Community Health Bureau 1871 Henry Dunant Rd.,patumwan, Bangkok 
10330

02-
2517853#151
3

206 ผศ.ดร. อนงค์ รุง่สขุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

264  ถนนจกัรวรรด ิ เขตสมัพนัธวงศ์ '0814492159 '022264879 a_rungsuk@yahoo.com

207 น.ส. อรรจมาภรณ์ สงัวาลยเ์พชร นกัศกึษา อสีเทริน์เอเชยี 38 ม. 2 ต.คุง้น ้าวน อ.เมอืง m_king_fatty@hotmail.com

208 น.ส. อรญัญา แสงกุลธร นกับญัชอีสิระ 086-0403943 wanpen_980@hotmail.com
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"เปิดโอกาสสูอ่าเซยีน: ความทา้ทายใหมท่างวชิาชพี "

สาขาวชิาชพีบรกิารบญัชี

วนัพธุที ่4  กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Gallery ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ

209 น.ส. อรณุวรรณ โรจนวริยิาภรณ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เวลิด ์แพคเกจจิง้ อนิดสัตรี ้จ ากดั 10, 12 สะแกงาม 44 ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า
 เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150

02-8971434 / 
081-8670063

02-8971381 aroonwan@worldpack.co.th

210 น.ส. องัคณา ชยัชวูทิย์ สมหุบ์ญัชี บรษิทั ทจีเีอส เอน็เตอรไ์พรส ์เน็ตเวริค์
 จ ากดั

2922/221 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์2 ถนน
เพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง

084-3867799 02-7159201 Angkanac@tgs-enterprise.com

211 นาง องัศนา ชวีะดุษฎี ผูอ้ านวยการฝา่ยสง่เสรมิ
และสนบัสนุนอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ศนูยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์ช ัน้ 4 โซนซ ี60 
ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรงุเทพฯ 10110

02-3451160 02-3451187 aungsnac@off.fti.or.th

212 น.ส. อจัฉรา ศรสีนัต์ นกัวชิาการพาณชิย์
ช านาญการ

ส านกับญัชธุีรกจิ กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณชิย์

02-5474404 achara@dbd.go.th

213 นาง อญัชลี มณที่าโพธิ ์ อุปนายก สมาคมส านกังานบญัชไีทย 9 ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมอืง 
เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210

087-6700877 02-5037633 boonkuekuleyahoo.com

214 นาง อญัมณี เธยีรกลัยา ผูจ้ดัการ ส านกังานบญัชสีถติและบุตร 64 อ.ผดุงดอนยอ ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืง จ.พทัลุง 
93000

089-7333202 074-612-116 sathit_son@hotmail.com

215 น.ส. อารยิา แดนรกัชาติ ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบบญัชี ส านกังานสทุธธิรรมและเพือ่น 28 สุขมุวทิ 61 คลองตนัเหนอื วฒันา 086-3836386 '027141838 sta_audit@hotmail.com

216 น.ส. เอมอร รตันโสภา นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอสิเทริน์เอเชยี 1/2 ม.11 ต.บางหมาก อ.เมอืง 087-9137576 aoy_eau@hotmail.com


