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** ผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) **

***กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป***

ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

1 นางสาว กมลทิพย์ แทนบุญ
2 นาง กรรณิการ์ พรหมสะอาด
3 นางสาว กฤตพร ทุมรัตน์
4 นาง กัลยา ภุมฤทธิ์
5 นาง กาญจนา อังสุภานิช
6 นาย กิตติ กมลจิตรวี
7 นางสาว กุลภัสร์ อมแก้ว
8 นาง เกษร มโนคติวัฒนา
9 นางสาว ขวัญจิรา แก้วเลียม
10 นางสาว เขมิกา สะคะพันธ์
11 นาย ครรชิต ชินรัตนพันธ์
12 นางสาว จงจิตต์ จตุพรพิมล

โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน
*** ผู้สิทธิเข้ารับการอบรมตามรายชื่อด้านล่างนี้ หากไม่เข้าอบรม***

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 

วันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)
ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

13 นาย จักริน ทัดสี
14 นาย จิรภัทร เหล่าแก้ว
15 นาง จิรา อินทเจริญ
16 นางสาว จิราพร ช่วยบุเรนทร์
17 นาง จิราภรณ์ ศตายุกุล
18 นางสาว จีรฉัตร์ สังข์ทวีรัตน์
19 นางสาว ชัญญาภัค ลักษณพร
20 นางสาว ซารีนา แลแวแม
21 นางสาว ซูรัยยา เซ็ง
22 นาง ญตินันท์ จิวธนวัชรนันท์
23 นางสาว ณภัทร เบ็ญจพรกุลพงศ์
24 นางสาว ณวีร์ภร ธีระวรรณคงศิริ
25 นางสาว ณัฎฐา เปลยันทะ
26 นางสาว ณัฎฐาพร รัตน์แก้ว
27 นางสาว ณัฎยา จิตนุกูล
28 นาง ณัฏฐ์ฎาพร เพชรบุญวรรโณ
29 นางสาว ณัฐธยาณ์ คุณาไพศาล
30 นางสาว ณัฐธิดา คาระวี
31 นาง ณัฐปภัส บุตรเจริญ
32 นาง ณัฐพัชร์ สร้อยภู่ระย้า
33 นางสาว ดารณี วิเชียร
34 นางสาว ดุษฏี มีชํานาญ
35 นางสาว ธนวรรณ กาละสงค์
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

36 นาย ธนวัส บุตรเจริญ
37 นางสาว ธัญมน แสนแจ่มใส
38 นางสาว นงเยาว์ บิลสะโอ๊ะ
39 นาย นพรัตน์ พรหมวิเชียร
40 นางสาว นราภรณ์ ทองหอม
41 นางสาว นรีภัสร์ เรืองเฉลิมเมธากุล
42 นางสาว นฤมล บินต่วน
43 นางสาว นวลศรี รักษ์สาคร
44 นาย นายมะรอดี เม็งวา
45 นางสาว นํ้าฝน ศรีไสย
46 นางสาว นิภาพร หมัดเบ็ญหมาน
47 นางสาว นิศาชล รัตนประทีป
48 นางสาว นูรฮีลาล นิเด็ง
49 นาย บรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
50 นาง เบญชญา ขวัญเกล้ียง
51 นางสาว ปทัมพร ไชยเทพ
52 นาง ปทุมพร หิรัญสาลี
53 นางสาว ปภาดา วาสนา
54 นางสาว ปราณี ศิริภักดี
55 นางสาว ปวีณรัตน์ อาพัทธนานนท์
56 นางสาว ปวีณา วาดี
57 นางสาว ปัฐมา สุภาพบุรุษ
58 นางสาว ปิยรัตน์ คู่ณรงค์นันทกุล
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

59 นางสาว ปุญญิศา รักษ์วงศ์
60 นางสาว พรทิพย์ เอกเกษมลีสกุล
61 นาง พะเยีย เจริญเนตรกุล
62 นางสาว พัชรินทร์ เชาว์กิติวุฒิ
63 นาง พันธิพา รติประสิทธิ์
64 นาง ภรทิพย์ นิลมณี
65 นางสาว ภรพรรณกรณ์ สุทธิมิตร
66 นางสาว ภัทรศยานันท์ ศรีสุวรรณ
67 นางสาว ภาสินี วิริยะโกเมธ
68 นาย มงคล พงษ์จิตภักด์ิ
69 นาง มลิวรรณ์ มณีโชติ
70 นางสาว ยาวารี แฉะ
71 นาย เยาว์ฮะรีย์ หนุนอนันต์
72 นางสาว รัชนีวรรณ จันทร์จุฬา
73 นางสาว รัตนาภรณ์ ธีระธนานนท์
74 นางสาว รุ้งทิวา ไชยมนตรี
75 นางสาว รุจิรา ทวีรัตน์
76 นางสาว โรจนา วัชรินทร์
77 นางสาว ฤทัย วนะธนศิลป์
78 นางสาว ลภัสรดา เขียวใหญ่
79 นางสาว ลักขณา ดําชู
80 นางสาว ลัดดา รัตนมณี
81 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุวรรณวงศ์
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

82 นาง วจิรา นวลละออง
83 นางสาว วรรณี สังคีตานนท์
84 นางสาว วราพร วงศ์พรต
85 นางสาว วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
86 นาย วันชัย นันทราภิวัฒน์
87 นาง วันวิสา สังข์สุวรรณ
88 นางสาว วาสนา นิลรัตน์
89 นางสาว วาสนา ศรีภักดี
90 นางสาว วาสินี ศรีสุข
91 นางสาว วิชญา แสงทอง
92 นาย วิทยา ทองเพ็ง
93 นางสาว วิภารัตน์ ธรรมศิริพงษ์
94 นาย วิริศ กิ้มถ่อง
95 นางสาว วิลาวัลย์ ผุดขาว
96 นางสาว วิไลวรรณ เกื้อหนุน
97 นางสาว วิไลวรรณ เมืองสง
98 นาง แวซารีณา สามะอาลี
99 นางสาว ศิรดา ปัชญาปกรณ์
100 นางสาว ศิริพร สุวรรณสิงห์
101 นาง ศิริมล นรชาติพันธุ์
102 นาง สกุณา แสงจันทร์
103 นาย สมชาย ลิมปนาธาร
104 นาง สมทรง ศรีสวัสด์ินุภาพ
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

105 นาย สะเวช ตามสายลม
106 นาง สุคนธ์ทร ชายพรม
107 นาง สุจิน กาญจนศิราธิป
108 นางสาว สุธิดา ชุมทอง
109 นางสาว สุธีกานต์ แก้วชู
110 นางสาว สุนทรี กิจอนันต์ถาวร
111 นาง สุพิศ รักเพ็ชร์
112 นางสาว สุภวรรณ แสงอําพล
113 นาง สุมาลี ปัจฉิม
114 นาย สุรตาล เม็งวา
115 นางสาว สุรี ตันติพิมลพันธ์
116 นาง สุรีรัตน์ ทองคํา
117 นางสาว สุวรรณา หนูจันทร์
118 นางสาว สุวรรณา สกุลญานนท์วิทยา
119 นางสาว โสภา ปาณะศรี
120 นาง โสภิดา โกลากิจ
121 นางสาว อนงค์ ประชากิตติกุล
122 นาย อนุวัฒน์ สุนทรชัยนุกุล
123 นางสาว อรพรรณ สุวรรณะ
124 นาง อรลักษณ์ นาคินทร์
125 นางสาว อรุณศรี ฉายพรหมแก้ว
126 นางสาว อังสุมาลย์ ศรประสิทธิ์
127 นางสาว อัจฉรา มูสิกะสง
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

128 นางสาว อัจฉรา เมฆถาวรสวัสด์ิ
129 นางสาว อากรอัณณ์ แก้วนพรัตน์
130 นางสาว อาคัสรา สังข์แก้ว
131 นางสาว อาภาศิริ แซ่โฮ่
132 นางสาว อารีรัตน์ ม่วงมณี
133 นางสาว อาอีเสาะ สาและ
134 นาง อําไพวรรณ สุรปิตาวงศ์
135 นางสาว อุทัย มะโร
136 นางสาว อุสุมา จันทเลิศ
137 นาย ฮาลีมีน สาและ

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
โทร. 02 547 4407

** กําหนดการอบรม และ แผนท่ีโรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามแนบ



                                                

 

 

ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 

วันอังคำรที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 
ณ โรงแรม ลี กำรเ์ดนส์ พลำซ่ำ  อ.หำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ 
 

เวลำ หัวข้อเร่ือง วิทยำกร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.15 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) 

  นำงปิยนันทน์  คุ้มเมฆ 
    สนง.สรรพากรภาค 12  

 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.15 – 16.30 น. 
(3 ชั่วโมง) 

 กำรวิเครำะห์งบกำรเงินเพื่อกำรลงทุนทำงธุรกิจ 
 โครงสร้างและรูปแบบงบการเงินของธุรกิจ  
 ประโยชน์ของงบการเงินแต่ละประเภท 
    เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิธีการอ่านงบการเงิน และข้อควรระวังในการใช้ข้อมูล 
    งบการเงิน 
 กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการ 

    ลงทุนทางธุรกิจ 
 

 

 ดร.มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ    
หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและ 
คณะวิทยาการจัดการ                    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่   
จังหวัดสงขลา 
 

 พักรับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ  10.15 -10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

  กรมฯ มีอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน เลี้ยงส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

   กลุ่มเป้ำหมำย :  ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี  และผู้สนใจ ประมำณ 100 คน 




