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1 นางสาว กจมณี ฮัสสัน
2 นางสาว กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์
3 นางสาว กรกมล ปล่ังศรี
4 นาย กรวิทย์ ไชยสุ
5 นางสาว กริชวรรณ ชาญหัตถกิจ
6 นางสาว กัญฐณา ขะกูลแก้ว
7 นาย กิตติ เจริญพรพานิชกุล
8 นาง เขมรัตน์ ช่อชูวงศ์
9 นาง จรรณจิรา สงวนเขียว
10 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวานบุตร
11 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
12 นางสาว จินตนา เลิศฤทธิ์เรืองสิน
13 นางสาว จิรวัสส์ กุลเศรษฐ
14 นาย จิรัถ แสงดีจริง
15 นางสาว ชนากานต์ เลิศเกียรติวงศ์
16 นาย ชยุส บุญสุภา
17 นาย ชวลิต มหัจฉริยวงศ์
18 นางสาว ช่อทิพย์ ส่องสว่าง
19 นางสาว ชัชชิกานต์ แสงสุวรรณ
20 นางสาว ชัญญกร นําสวัสด์ิ
21 นาย ชัยพร เอ้ืออํานวยชัย

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ช้ีช่องรวย”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)
ณ ห้อง AEC ช้ัน 9  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลําดับที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
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22 นาย ชาติพฤษภา พงษ์อมาตย์
23 นาย ชิตณรงค์ คงทอง
24 นางสาว ช่ืนจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์
25 นางสาว ชุลีกร โกสุมพิทักษ์
26 นาย ฐริพัชร งามเกษม
27 นางสาว ฐิติรัตน์ ภมร
28 นาย ณรงค์ อุ่นศรีทรัพย์
29 นางสาว ณัชชา วัฒนากิจจากุล
30 นางสาว ณัฏฐ์รมณ วงค์คํายอด
31 นาย ณัฐชนน สืบหล้า
32 นาย ณัฐนนท์ ขําเรืองวงศ์
33 นาง ณัฐพร พิมลชัย
34 นางสาว ณัฐวรา สิทบูรณะ
35 นางสาว ดวงใจ ธนกาญจนวิโรจน์
36 นางสาว ดวงเดือน ธนกาญจนวิโรจน์
37 นาง ดวงรัตน์ ชูเกิด
38 นางสาว ดุษฎี แตงทอง
39 นางสาว ติยะภรณ์ ประกอบดี
40 นาย ทรงวุฒิ ประสงค์ดี
41 นางสาว ทัยวรี เจริญลาภ
42 นางสาว ทิตยา ศิลาโชติ
43 นางสาว ทิพรัตน์ คํานําลาภ
44 นางสาว ธนัญชนก ต้ังอภิวรคุณ
45 นางสาว ธนัทวันต์ ผลากุลานุวัฒน์
46 นาย ธวัชชัย จําเริญสนิท
47 นางสาว ธัญวลี ปราบริปู
48 นาย ธีรภัทร์ อุ่นศรีทรัพย์
49 นางสาว นนท์ธาลี เหมือนเพชร
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50 นาย นฤพนธ์ แสงจันดา
51 นางสาว นฤมลกชพรรณ จันทรผ่องจินดา
52 นาง นวพร ปวารณา
53 นางสาว นารีรัตน์ วิสุทธิ์วารินทร์
54 นางสาว นิภาพร สังข์ธูป
55 นาง นุชนาถ คชภูติ
56 นางสาว นุชนาถ ประภาพรวรกุล
57 นาย บัณฑิตย์ บงกชเกตุสกุล
58 นาย บุญยืน อิงคเวทย์
59 นางสาว บุญศรี สกุลศรีจินดา
60 นาง บุญสม สุวรรณหงส์กุล
61 นางสาว บุษยวรรณ ศานติวรางคณา
62 นาย เบญจพล ศรีวะโลสกุล
63 นางสาว ปภพสร อังศุวิทยา
64 นาง ปภัสสร ศิลปานิสงค์
65 นางสาว ประเชิญ ปานชา
66 นางสาว ประทุม นวลแขกุล
67 นาย ปรีชา คล่องจิตร์
68 นางสาว ปรียาภรณ์ อ่อนแก้ว
69 นางสาว ปานวาสน์ วงษ์รักษ์
70 นาย พลศักด์ิ วันทนียกุล
71 นางสาว พวงแก้ว ปริญญานนท์
72 นาง พวงรัตน์ ขวดพุทรา
73 นางสาว พัชรากร รุ่งกาญจนธํารง
74 นางสาว พัชรี จาดนิ่ม
75 นาง พิชญาณีณ์ โคตาแสง
76 นาง พิชญาภา เดโชพลานนท์
77 นาย พิเชษฐ บพิตรพิทักษ์
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78 นางสาว ภัทราพร เชื้อกลาง
79 นาง ภัทริน ธัชศฤงคารสกุล
80 นาย ภานุมาศ พูลผล
81 นาย ภิชญสุ เดโชพลานนท์
82 นาย ภูมิ เลาหศักด์ิเสนา
83 นาย ภูวดล แดนสวรรค์
84 นาง มณีรัศม์ิ แผ้วสุวรรณ
85 นางสาว ยุวดี อัศวสุขสันต์
86 นางสาว รัชนี เล้ียงเจริญ
87 นางสาว รัชนี จตุรพรภิญโญ
88 นาย รัชพล สัตยวาท
89 นาย รัฐพงษ์ นาคาไชย
90 นางสาว รุ่งทิพย์ นีรชรานุสรณ์
91 นางสาว รุ่งฟ้า แย้มงาม
92 นางสาว รุ่งวิจิตร ยงมหาภากรณ์
93 นางสาว วนิดา ชูจันทร์
94 นาย วรวงค์ ระฆังทอง
95 นางสาว วรัตน์ดา แดงสมดี
96 นางสาว วฤณพร ล้ิมภคเลิศ
97 นางสาว วัชรี ไพศาลเจริญ
98 นาย วัฒนา จันทร์นาคิน
99 นาย วิจิตร กิจถาวรกุล
100 นาง วิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
101 นางสาว วิภาพรรณ ธาติ
102 นางสาว วิภาภรณ์ วีระสกุลทอง
103 นางสาว วิไล ถิระบัญชาศักด์ิ
104 นางสาว ศริญญา สีแดง
105 นาง ศรีนวน สมนาค
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106 นาง ศวัสมน รุ่งเรือง
107 นางสาว ศิชา รัตนชาติวงศ์
108 นาย ศิริชัย ช่วยขาว
109 นางสาว ศุภวรรณ กล่ินหอม
110 นางสาว ศุภางค์ บัวคํา
111 นาย สมชาติ ถาวรรัตนวณิช
112 นาย สมชาย วราภาสกุล
113 นาง สมลักษณ์ บุญยาสัย
114 นางสาว สมลักษณ์ พันธุนาถวิริยกุล
115 นาย สรพงษ์ แห่ล้อม
116 นาย สราสิษฐ์ โคตาแสง
117 นาย สโรช อินทร์ธํารง
118 นาง สอ้ิง. ศรีระพันธ์
119 นาย สัมพันธ์ ช่วยบํารุง
120 นาง สาธิตา เธียรโอภาส
121 นาง สายใจ ช่วยเวช
122 นาย สําราญ ไชยศรีมณีพรรณ
123 นาง สิริพร เกียรติยิ่งประชา
124 นางสาว สุชาดา ฤทัยสวัสด์ิ
125 นางสาว สุณีรัตน์ ศรีสุพรรณ
126 นาย สุธี โพธิ์ฆะวิวัฒน์
127 นางสาว สุนทรี แซ่หล่อ
128 นาง สุนันทา ยิ้มสร้อย
129 นางสาว สุเพ็ญภรณ์ คําเหล็ก
130 นางสาว สุภิญญา พรพิทักษ์พงศ์
131 นาย สุรศักด์ิ ภวปัญญากุล
132 นางสาว สุรัศวดี ศรีนวล
133 นาย สุริยา จันทร์ภู่
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134 นาย เสกสรร บุษบงค์
135 นาง เสาวณีย์ สง่าเขียว
136 นางสาว เสาวนาถ เอ่ียมวรสิน
137 นางสาว แสงดาว  อูลลา
138 นาย อดิทัต ขุนอินทร์
139 นาย อบีนาช มาจ้ี
140 นาย อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิฎ
141 นางสาว อภิณพร ทองดี
142 นางสาว อรัญญา วณิชาชีวะ
143 นางสาว อัครมณี ฝางแก้ว
144 นางสาว อังสุมา ศิริคุม
145 นางสาว อัจฉรารัตน์ มั่งคั่ง
146 นางสาว อัญชลี โตกระแสร์
147 นางสาว อารีย์นุช พระลักษณ์
148 นาย อิทธิศักด์ิ ทรัพย์ธนอนันต์
149 นางสาว อิศวีร์พร ทันตสุวรรณ
150 นางสาว อุสา หล่อธีรพงศ์
151 นาย เอกรินทร์ สายด้วง

หมายเหตุ

2. กําหนดการอบรม และแผนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแนบ

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
02 547 4407

1.ผู้มีสิทธิเข้ารับอบรมหากไม่เข้ารับการอบรม***กรมขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ไม่ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรน้ีในครั้งต่อไป***



 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 
ครั้งที่ 3  วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุม AEC ชั้น 9  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

เวลา หัวข้อเร่ือง วิทยากร 

09.00 – 10.00 น. 
    (1 ชั่วโมง) 

 บัญชีหัวใจส าคัญของการบริหารธุรกิจ - นางสาวธัญพร อธิกุลวริน 
นักวิชาการพาณิชยช์ านาญการพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

 ความส าคัญของบัญชีกับธุรกิจ 
 หน้าที่ของธุรกิจตามกฎหมายบัญชี 

 วิธีการเลือกผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ  

 โครงสร้าง และประโยชน์ของงบการเงิน 
 การน าสง่งบการเงินทางอิเล็คทรอนิคส์ (e-Filing) 

 

 

10.15 - 12.15 น. 
    (2 ชั่วโมง) 

  ภาษีธุรกิจรู้ก่อนถูกปรับ 
 ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
 การเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 ความรับผิดชอบทางภาษีของธุรกิจ 

- นายอัคริศ  จงอยู่สุข 
นักวิชาการภาษีช านาญการ  
ส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 
 
 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 – 16.30 น. 
    (3 ชั่วโมง) 

 การใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ -  นายสุธน ตั้งสกุล   
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอ๊กซ์เพรส แอคเคาน์ติ้ง จ ากัด 
ส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 

  วิธีการอ่านงบการเงิน  
  เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน 
  กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคดิจิตอล 
  ข้อควรระวังในการใช้งบการเงนิ 

 การควบคุม และการตรวจสอบภายในของธุรกิจ  
 

  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  10.00 -10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

  กรมฯ มีอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เลี้ยงส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
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สอบถา

จการค้า 
ลบางกระสอ 
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ยดเพิ่มเติม : กกองกํากับบญั
โทร 02 54

ญชธีุรกิจ 
474407 
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