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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

1 นาง กมลทัสสน์ คงเผ่า
2 นางสาว กมลรัศม์ แก้วเงิน
3 ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ
4 นาย กฤชเทพ กรมตะเภา
5 นาง กัญญา วรรณวงษ์
6 นางสาว กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ
7 นาง กัลยกร วีรภัทรา
8 นางสาว กาญจนา รัชพงษ์ไทย
9 นางสาว กิ่งกานต์ คดช่างพะเนาว์
10 นาย กิตติ ภาส แจ้ง ธรรม มา 
11 นาย กิตติศุภ กาญจนะ
12 นางสาว เกตน์สิรี วัชราสิริโรจน์
13 นางสาว เกวลิน เล้าเจริญพานิชย์
14 นาย เกียรติพร ศิริชัยสกุล
15 นาย ขจรศักด์ิ สินวัฒนาเกษม
16 นาง ขจิตา มนเทียรวิเชียรฉาย
17 นางสาว ขวัญชนก แก้วเงิน
18 นางสาว คณธร กรกมลพฤกษ์
19 นาย คณิน มโนมัยวงศ์
20 นาง จงดี โล่ศุภกาญจน์
21 นางสาว จันทนา กิตติอภินันท์
22 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์ 

โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน
*** ผู้สิทธิเข้ารับการอบรมตามรายชื่อด้านล่างนี้ หากไม่เข้าอบรม***

***กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป***

** ผู้ทําบัญชแีละผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) **
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” ส่วนกลาง ครั้งท่ี 1

วันจันทร์ท่ี 16 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)
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23 นางสาว จินตนา ป่ินจอม
24 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ
25 นาง จิราวดี โมลีวรรณ
26 นาง จุฑาทิพ เกิดโชคชัย
27 นางสาว ชนันภรณ์ เพลงจันทร์
28 นางสาว ชนิชา ไชยมะโน
29 นางสาว ชลิตา ไกรสุวรรณสาร
30 นาย ชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ์
31 นางสาว ชาภาสิริ แซ่ล้ิม
32 นาย ชูพล ศรีเวียง
33 นางสาว โชติกา ภาษีรอด
34 นางสาว ณภัศภรณ์  ธนัชชากร
35 นาง ณัฏฐิตา ถาวรธนชัย
36 นางสาว ณัฐพัชร์ ดุลยพิสุทธิ์
37 นาง ณิชกานต์ ภูมิธรรมศิตต์ิ
38 นางสาว ดลภัทร ดิลกวัฒนสุนทร
39 นาง ดัชนี ศรีสมบัติ
40 นาย ตระกูล วลีเดช
41 นาย ถิรวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์
42 นาย ทองดี โล่ศุภกาญจน์
43 นางสาว ทัศนีย์ ข้อสูงเนิน
44 นางสาว ทัศนีย์ ทวีสัตย์
45 นางสาว ทิพรัตน์ คํานําลาภ
46 นาง ธญา ชินนนท์อังกูร
47 นางสาว ธนินธัญญาณ์ อุไรรัตน์
48 นาย ธวัชชัย จําเริญสนิท
49 นางสาว ธัทรี สุทธิวารี
50 นางสาว ธันย์ชนก คูหะวัฒนา
51 นาง ธันยธร แนวพนิช
52 นาย ธีระศักด์ิ เป่ียมสุภัคพงศ์
53 นางสาว นรมน รัตนาคะ
54 นาง นรมนกร รักกลัด
55 นางสาว นราพร ตรีสกุลวัฒนา
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56 นางสาว นฤมล ยอดพิกุล
57 นางสาว นฤมล สมบัติพานิช
58 นางสาว นฤมล หงษ์ยันตรชัย
59 นาง นวรัตน์ สุวพรกุลรัตน์
60 นางสาว นัฐติกาญจน์ วงษ์โสพนากุล
61 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ
62 นาย นายศักด์ิริน ชูศักด์ิตระกูล
63 นางสาว นิภาพรรณ กิตติศักด์ิไพบูลย์
64 นาง นิภาภัทร ผ้าเจริญ
65 นางสาว นิษา โกศล
66 นางสาว นุชนาถ ประภาพรวรกุล
67 นางสาว บุญญนุช  บุสยบุตร
68 นาย บุญเลิศ อิงคเวทย์
69 นาย บุรินทร์ เล้ียงพฤกษา
70 นางสาว เบญจวรรณ ย่ิงชนะเกียรติ
71 นาย ปฏิเวช แสงวงกาโร
72 นาง ประกายแก้ว บุญแท้
73 นาย ประวัติ แสงจันทร์
74 นาย ปราโมทย์ บุษบรรณศรี
75 นาง ปรีเปรม ขําโสภา
76 นางสาว ปัญญรส ชลวิชิต
77 นาง ปัทมาพร มนต์สา
78 นางสาว ปาริฉัตร เป่ียมพุทธากุล
79 นางสาว ปิยดา ยงวัฒนสุนทร
80 นางสาว ปิยรัตน์ ธัญญาวินิชกุล
81 นาย ปิยะ เพ่ิมประโยชน์
82 นางสาว ปิยะกุล ล้อปิยะกุล
83 นางสาว ปิยะลักษณ์ บัวศรี
84 นางสาว ผกามาส วิมลสุทธิกุล
85 นางสาว พรนิภา พงศ์พัฒนานนท์
86 นางสาว พราวพรรณ รัตยาภากุล
87 นาย พลภัทร พลบูรณ์
88 นาย พสิษฐ์ วิชาชยั
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89 นางสาว พัชรา พิรโรจน์
90 นางสาว พัชรียา แก้วคํากอง
91 นาง พัชรีรัตน์ บุญประชาสมบัติ
92 นาย พัสกร สําลี
93 นางสาว พิมปภา สรสิทธิ์สุขสกุล
94 นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล
95 นาง เพ็ชราวรรณ แดงบุญช่วย
96 นาง ภัทริน ธัชศฤงคารสกุล
97 นาย ภานุมาศ พูลผล
98 นางสาว มลิวัลย์ จันท์แสนโรจน์
99 นางสาว มานี เสริมบุญครอง
100 นาย ยศนันท์ วศิโนภาส
101 นางสาว ยุวธิดา เมฆฉาย
102 นางสาว เยาวลักษณ์  จีรเธียรนาถ
103 นางสาว รมิดา พราหมวิจิตร
104 นาง ระเบียบ ล้ิมประไพพงษ์
105 นาง ราตร ี ลําเจียก
106 นางสาว รุ่งรัตน์ พจน์ธนมาศ
107 นางสาว รุ่งวิภา น้าสกุล
108 นางสาว ลัดดา จารุมนต์
109 นาง ลัดดาวรรณ โกวิทกูลไกร
110 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธุ์วุฒิภิญโญ
111 นางสาว วรภัทร วัฒนะโภคา
112 นางสาว วรรณพร สายสิน
113 นางสาว วรรณวิมล ป่ินแก้ว
114 นางสาว วรรณาลักษณ์ ผิวพลอยงาม
115 นางสาว วราภรณ์ กองแก้ว
116 นางสาว วัชราภรณ์ วงษ์ชื่น
117 นางสาว วัชรี หงษ์ยันตรชัย
118 นาง วันทนา วศิโนภาส
119 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์
120 นางสาว วันฤดี สุขสงวน
121 นางสาว วาริยา บุญญวราภรณ์
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122 นาย วิจิตร กิจถาวรกุล
123 นาย วิเชียร โมลีวรรณ
124 นางสาว วิมล พินทุพีรโกวิท
125 นางสาว วิไล บูรณนันทการ
126 นางสาว วิไลรัตน์ เตชปัญญากุล
127 นาย วุฒิชัย ใจวิวัฒน์พงศ์
128 นาง ศรัญญา วิชาชัย
129 นาย ศรายุทธ ล้ิมประไพพงษ์
130 นางสาว ศรีนาถ  อาจอํานวยกิจจา
131 นางสาว ศิริเพ็ญ จามรลักษณ์
132 นางสาว ศิริเพ็ญ จันประเสริฐศรี
133 นางสาว ศิริรัตน์ ริ้วรุจิเรข
134 นางสาว ศุทธพรรณ ประวีณพร
135 นางสาว โศธิดา อัศวเมธา
136 นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
137 นางสาว สมฤดี สินสาธิตสกุล
138 นางสาว สมลักษณ์ ทองใบใหญ่
139 นาย สมศักด์ิ อัศวธรรมิกกุล
140 นาย สมศักด์ิ บุญช่วยเรืองชัย
141 นางสาว สมาพร พันธุ์บุรี
142 นางสาว สวนีย์  เมฆประดับ
143 นาย สันติชัย สวนทวี
144 นางสาว สาคร วงศ์วทัญญู
145 นางสาว สายชล จุฑามณี
146 นางสาว สาริณี นิพัทธกุศลศิล
147 นาย สิริชาย ชนานํา
148 นาง สุกัญญา วสุนันต์
149 นางสาว สุกัญญา ไกรณิชกุล
150 นางสาว สุกานดา จันบัว
151 นาง สุจิตรา มีสวยพงศ์
152 นาย สุชาติ อรพินทร์
153 นางสาว สุนิสา ทองอินทร์
154 นางสาว สุนีย์ มหาชัยราชัน
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155 นางสาว สุนีย์ เสริมศิริโสภณ
156 นางสาว สุนีย์ พันธ์ดํารงกุล
157 นางสาว สุปรียา  กล่ินมาลัย
158 นางสาว สุพรรณี นาคศรีเมก
159 นางสาว สุพัตรา จารุวัฒนประดิษฐ์
160 นาง สุภัทรา ศรีจริยา
161 นางสาว สุภัทรา เหมือนพงษ์
162 นางสาว สุภาวดี จินดาเจ่ีย
163 นาง สุมาลั วลีเดช
164 จ่าเอก สุเมธ ฟูเฟ่ือง
165 นาย สุรศักด์ิ ภวปัญญากุล
166 นางสาว สุรัตนา แสงทอง
167 นาย สุรินทร์ เพชรคง
168 นาง เสาวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
169 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุปกรณ์
170 ว่าที่ร้อยตรี หัตถยุทธ นันทรุจิ
171 นาง อนงค์ นิโรจน์สุวรรณ
172 นาย อนันท์ ชุมศรี
173 นางสาว อรจิรา ผาดเกิด
174 นางสาว อรพินท์ วงศ์สนานวุฒิ
175 นาย อรรถ  ภูมิธรรมศิตต์ิ 
176 นาย อรรถพล วานิชชา
177 นางสาว อรอุมา คุณมาศ
178 นางสาว อัมพร สุนทรเจริญพันธุ์
179 นางสาว อัมพวรรณ ขอนพิกุล
180 นาย อิฌญา วรรณสุยะ
181 นาง อุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงผศ?
182 นางสาว อุมา รุ่งเรือง

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
โทร. 02 547 4407

** กําหนดการอบรม และ แผนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแนบ



 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 

ส่วนกลำง  ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 16 ตลุำคม 2560 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6  กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 

 

เวลำ หัวข้อเร่ือง วิทยำกร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.15 น. 
(3 ชั่วโมง) 

 กำรวิเครำะห์งบกำรเงินเพื่อกำรลงทุนทำงธุรกิจ 
 โครงสร้างและรูปแบบงบการเงินของธุรกิจ  
 ประโยชน์ของงบการเงินแต่ละประเภท 
    เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิธีการอ่านงบการเงิน และข้อควรระวังในการใช้ข้อมูล 
    งบการเงิน 
 กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการ 
    ลงทุนทางธุรกิจ 

 

- นำงสำวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบญัช ี

12.15 – 13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.15 – 16.30 น. 
(3 ชั่วโมง) 

  ภำษีที่ SMEs ต้องรู้  
 ระบบภาษีอากรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
 มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจ SMEs 
 Tax Update 

 ระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(National e-Payment Master Plan) 
 ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax Invoice & e-Receipt) 
 ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Tax Invoice by Email) 

- ผู้แทนกรมสรรพำกร 
 

 

 พักรับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ  10.00 -10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

  กรมฯ มีอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน เลี้ยงส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม 
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