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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

1 นางสาว กชพร สืบสงัด
2 นางสาว กนิษฐา คําป้อง
3 นางสาว กมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม
4 นางสาว กมลวรรณ บํารุงสุข
5 นางสาว กรกนก ขันชาลี
6 นางสาว กัญญวรรณ นีรชรานุสรณ์
7 นางสาว กัญญ์สิริ สิทธิวรการ
8 นางสาว กัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว
9 นาย กัปปน์ จินตบุตร
10 นาง กัลยา บุญแท้
11 นางสาว กาญณัฏฐ์ อัศวานันทน์
12 นาย การุณ ไกรระวี
13 นาง กิตติญา กระจ่างพืช
14 นาง กุสุมา พงศ์พัชราพันธุ์
15 นางสาว เกวลิน วงษาลี
16 นาย ครรชิต แสงเพ็ญจันทร์
17 นาง จณัญญา เทียนวิชัย
18 นาง จริยา วงศ์ทวีปกิจ
19 นางสาว จรีพรรณ จิรแพศยสุข
20 นางสาว จันทิพย์ เขียวอ่อน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 

วันอังคารท่ี 23 มกราคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

** ผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) **
โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน
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21 นางสาว จันทิรา จรัสวัชรากร
22 นาง จิรกาญจน์ ลาภจิราวัฒน์
23 นาย จิรเดช เหล่าวงศ์พานิช
24 นางสาว จิรภา พิพิธพร
25 นาย จิรศักด์ิ สหสิทธิวัฒน์
26 นางสาว จิรัชฌา นิยมเขตร์
27 นางสาว จีรภา เสณีตันติกุล
28 นาง จุไรรัตน์ ธรรมยงค์กิจ
29 นางสาว ชญาภา ศศิพัฒนเมธี
30 นางสาว ชนัญญา ขุนสงคราม
31 นางสาว ชนัญธร โสมอํ่า
32 นาง ชนิดา เกตุเอม
33 นาย ชยพงศ์ อมรศรีสิน
34 นาย ชัยสิทธิ์ ธรรมอมรพงศ์
35 นาย ชาญวิทย์ รัตนะโสภณชัย
36 นางสาว ชุติมา ไชยมุติ
37 นาง ฑลปราย วรรณทานะ
38 นาย ณรงค์ เพ่ิมกอบกาญจน์
39 นางสาว ณัชชา เกษตรภิบาล
40 นางสาว ณัฏฐิญา วงศ์เกษมสุจิรา
41 นางสาว ณัฐชุลี โสตถิวัฒน์
42 นางสาว ณัฐฐารัตน์  รัตนวานิช  
43 นางสาว ณัฐธริชา เมณฑ์กูล
44 นางสาว ณัฐนา ศิลปชัย
45 นางสาว ณัทญา วงศ์วรสิน
46 นางสาว ดวงจันทร์ ตันติพลพันธ์
47 นางสาว ดวงเทียน   สุริยะวิจิตรวงศ์
48 นางสาว ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์
49 นางสาว ดารัตน์ หลิวสุวรรณกุล
50 นางสาว ดาราพร เหมะรัตน์พิทักษ์



3

ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

51 นาง ดุษฎี เดชะ
52 นาย ทศพล จารุพุทธิศิริพจน์
53 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์
54 นางสาว ทัชชกร สมจิตต์ิชอบ
55 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ วิทรุม
56 นางสาว ทิพวรรณ ธัญญะประเสริฐ
57 นางสาว ทิพวัลย์ พรรญราช
58 นาง ทิวาวรรณ คําบุญทา
59 นาย ธนดล วงศ์ทวีปกิจ
60 นางสาว ธนบัตร ไกรขันธ์
61 นางสาว ธนวรรณ เจริญทิพย์
62 นาย ธนวัฒน์ เพียรธรรม
63 นาย ธนะชัย องค์ธนะสุข
64 นาย ธนะพุฒ องค์ธนะสขุ
65 นาย ธนัทวัฒน์ เฮงรุ่งเรืองสิน
66 นาง ธนันพัชญ์ สงวนสินธุ์
67 นาย ธนากร ตันติกาญจน์
68 นางสาว ธวัลหทัย ชชัย
69 นางสาว ธัญญ์พิชชา พุฒิกรจินดารัตน์
70 นางสาว ธัญญ์รวี อนันต์สินพูน
71 นางสาว ธัญญา กนกวิจิตรศิลป์
72 นางสาว ธัญยพัทธ์  รัตนบุญญาเศรษฐ์
73 นาง ธิดารัตน์ พานิชกุล
74 นางสาว ธิดารัตน์ สมทรัพย์
75 นาง ธิมาพร วังช่วย
76 นาย ธีรพัฒน์ วัฒนพล
77 นาย ธีรศักด์ิ วัฒนพล
78 นาย ธีระพงษ์ ทิพยวัฒน์
79 นางสาว ธีราพร ศุภกิจมงคลกุล
80 นาง นงลักษณ์ พงษ์กล่าวขํา
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81 นางสาว นงลักษณ์ วงศ์วานวุฒิคุปต์
82 นาย นพนิธิ กระจ่างพืช
83 นางสาว นพรัตน์ สุวรรณวลียกร
84 นาง นพวรรณ พรหมบุญ
85 นางสาว นภัทร แกมแก้ว
86 นางสาว นภาพร ตุลสุข
87 นางสาว นภาพร เจนพิพัฒน์สิริกุล
88 นางสาว นราวดี วนิชวัฒนะ
89 นาง นฤมล วนัสบดี ภู่นิเทศ
90 นาง นลพรรณ แช่มศักด์ิสิทธิ์
91 นาง นลินทิพย์ พิชัยณรงค์
92 นางสาว นวลจันทร์ อังศุภากร
93 นางสาว นันทนา สุขวงค์
94 นางสาว นันทมน ฑิลสายี
95 นาง นางพิมพ์พันธ์ สังคมกําแหง
96 นางสาว นิตยา วงศ์ธัญลักษณ์
97 นางสาว นิภาพร เกิดดี
98 นาย นิยม คําบุญทา
99 นางสาว นุชนาถ ยังชนะ
100 นางสาว นุชนาท ทิมเสน
101 นางสาว เนตรทราย มหรรณพสิริกุล
102 นาย บุญต่อ สุริยบรรเจิด
103 นาย บุญมี บํารุงกิจการ
104 นาย บุญล้อม อิงคเวทย์
105 นาย บุญเลืศ อิงคเวทย์
106 นส บุญศิริ เทียมทอง
107 นาง บุศรินทร์ เจียมปัญญา
108 นาย ปฏิรูป บุญสา
109 นาย ปรเมศวร์ ลีมานันท์
110 นาง ประทินพร แรมวัลย์
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111 นางสาว ประไพ ล่ิวไอศวรรย์
112 นางสาว ประภัสสร สมบูรณ์ประเสริฐ
113 นาย ประมวล สังคมกําแหง
114 นาย ประสิทธิ์ มิ่งอารีวาณิช
115 นาย ประเสริฐ บุญศรี
116 นาย ประเสริฐ ธิพึง
117 นางสาว ปรียานุช กุมพันธ์
118 นางสาว ปาณิสรา นันธิกุล
119 นาง ปานมิพย์ อิทธิสกุลชัย
120 นาง ผกายมาศ สุขขี
121 นาง พนัชกร พัฒนวศิน
122 นางสาว พรชนก พุทธวงค์
123 นาง พรพรรณ ศรมณี
124 นาง พรพิมล เลาหตีรานนท์
125 นางสาว พรหมรักษ์ เชาว์วุฒิประสิทธิ์
126 นางสาว พราวพรรณ รัตยาภากุล
127 นางสาว พลอยไพลิน ศรีศักดาฤทธิ์
128 นางสาว พัชราภรณ์ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
129 นาง พัชรินทร์ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
130 นางสาว พัฒนา เพ่ิมศิริพันธุ์
131 นางสาว พัสนรรณพ์ อรุณโรจน์
132 นาย พิชานนท์ ทิพย์ประเสริฐ
133 นาย พิภพ ชลชัยไพศาล
134 นางสาว พิมพ์ประภัส วังน้อย
135 นางสาว พิมพ์มาดา   โอฬารกิจกุลชัย
136 นาย พิมาน สุขเรือน
137 นางสาว พิไล ถาวรวุฒิ
138 นาย พิสิฐ สุทธิจํานงค์
139 นางสาว พีรพรรณ อารีวิจิตรตระกูล
140 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
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141 นาง ภคมณ รามสูตร
142 นางสาว ภรภัทร ตรงต่อศักด์ิ
143 นางสาว ภรภัทร  ภัทรอังกูร ภัทรอังกูร
144 นาย ภัทรพงศ์ ชมะโชติ
145 นาย ภานุมาศ เมืองพรหม
146 นางสาว ภารวี อังศุภากร
147 นางสาว ภิรดี เทพรัตน์
148 นางสาว ภูนิศา แซ่ล่ิม
149 นางสาว มธุวดี เลิศวัลลภาชัย
150 นางสาว มนชนก จุลินทร
151 นาง มัลลิกา แก้วประดับ
152 นางสาว มัลลิกา ดําสุวรรณ
153 นาง มาลินี เตชะวิจิตรา
154 นางสาว มาลี ไกรวุฒิวงศ์
155 นางสาว มาลีวรรณ นิลอร่าม
156 นาย มีชัย ต่อกิจไพศาล
157 นางสาว มีน โมไนยพงศ์
158 นาง เยาวภา ทรัพย์สินทวีลาภ
159 นางสาว รัตติกา ภูมิอุไร
160 นาย รัตน์ธวัช บุญรอดชูพิสิฐ
161 นางสาว รัตนา อุณหกาญจน์กิจ
162 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคเจริญ
163 นาย รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสด์ิ
164 นาย รุ่งโรจน์ทวี พิชัยณรงค์
165 นางสาว รุจิรา สุขปัญญาธรรม
166 นางสาว ลัดดา โอกาศเจริญ
167 นาง วงเดือน คําเกษม
168 นาย วรเทพ ชินวงศ์วัฒนาสุข
169 นาย วรพงศ์ เตรียมตระการผล
170 นางสาว วรมน แซ่ฉี
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171 นางสาว วรรณเพ็ญ กําบุญเลิศ
172 นางสาว วรรณศิริ เอ่ียมพ่ึงพร
173 นางสาว วรรณี วณิชย์เจริญนํา
174 นาง วราภรณ์ กุ้ยเส้ง
175 นางสาว วรินทร  กิจทวีสินพูน
176 นาง วลัยลักษณ์ จงสกุล    
177 นางสาว วัชรวีร์ สุวรรณชาศรี
178 นางสาว วัชรี สมบูรณ์
179 นาย วัฒนา ทิพยวรการกูร
180 นาย วันชัย จงเจียมดี
181 นางสาว วันเพ็ญ ธนังทอง
182 นางสาว วาราดา แสงบํารุง
183 นางสาว วาสนา ศิริวนิชสุนทร
184 นาย วิชัย ธรรมยงค์กิจ
185 นาย วิชิต จันทราวุฒิกร
186 นาย วิชิต กวินวงศ์โกวิท
187 นาย วินัย พิบูลย์ปรีชา
188 นางสาว วิภาพรรณ ล้ิมศิริเศรษฐกุล
189 นางสาว วิภาวดี จริยธรรมสกุล
190 นางสาว วิมลวรรณ พัฒนปรีชากุล
191 นางสาว วิริยา ทับทอง
192 นางสาว วิไล ถิระบัญชาศักด์ิ
193 นาย วิศิษฏ์ แซ่นิ้ม
194 นาง วีระวรรณ แสนศิริพงษ์
195 นางสาว วีราพร เหมะรัตน์พิทักษ์
196 นางสาว ศติสา จันทราวุฒิกร
197 นส ศรัญญา จิตตเกษม
198 นาย ศราวุฒิ แช่มศักด์ิสิทธิ์
199 นางสาว ศรินทิพย์ ศรีสุวรรณ
200 นางสาว ศรอัีปสร รอดบํารุง
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201 นางสาว ศศิธร ดํารงสินสวัสด์ิ
202 นางสาว ศศิธร เพ่ิมพูนพิพัฒน์
203 นางสาว ศิริพร มงคลบรรจง
204 นางสาว ศิริพร ยิ้มเศรษฐี
205 นางสาว ศิริภัสสร มุสิโก
206 นาย ศุภนิช ไกรระวี
207 นาง ศุภรดา วนะภูติ
208 นางสาว ศุภวรรณ พรประเสริฐพงศ์
209 นางสาว สถณี ธระเศรษฐวิไล
210 นาง สมใจ โตสําเภา
211 นาย สมชาติ พัฒนกิจจารักษ์
212 นาย สมชาติ ถาวรรัตนวณิช
213 นาย สมชาติ ฉัตรชัยดํารง
214 นาย สมบูรณ์ เจริญกิจวิทยา
215 นาง สมพร แย้มเยื้อน
216 นาย สมศักด์ิ นามศรีสุขสกุล
217 นางสาว สมหญิง ปรีชา
218 นางสาว สวรรค์ ยอดดี
219 นาย สัญพจน์ พงศ์พัชราพันธุ์
220 นาย สัมพันธ์ ชาวยบํารุง
221 นาย สาธิต จรรยาสวัสด์ิ
222 นาง สาธิตา เธียรโอภาส
223 นาง สายพิน เรงค์
224 นางสาว สิรินธรา วิฎจิตรวรมงคล
225 นาง สิริวรรณ จันทรเวทิน
226 นาง สุชาดา นนทวาทิต
227 นาย สุชาย แสงหิรัญ
228 นางสาว สุดา ภัทรอังกูร
229 นางสาว สุทธิชา เกริกฤทธิ์
230 นางสาว สุนันท์ เจริญปฐมพงศ์
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231 นางสาว สุนิสา พิพัฒน์สิริวรกุล
232 นางสาว สุนีย์ เชื้อประกอบกิจ
233 นางสาว สุพรรณี ภูศรีเทศ
234 นางสาว สุพรรษา  วงษ์วารี
235 นางสาว สุพัตรา สถาพรประดิษฐ
236 นางสาว สุพิชญา  ศรีรัตน์
237 นางสาว สุภาพรรณ ศรีประสาธน์
238 นางสาว สุภาวดี จันทร์พรมดี
239 นางสาว สุมาลย์ เจิมสวัสดิพงษ์
240 นาย สุรชา ศุภารักษ์สืบวงศ์
241 นาย สุรวิช อัศวยุทธพล
242 นาย สุรศักด์ิ ภวปัญญากุล
243 นาย สุรศักด์ิ พงษ์ลิขิตพัฒน์
244 นางสาว สุรัตน์ สิริคุณวุฒิ
245 นางสาว สุรัสวดี ว่องขเจน
246 นาง สุรีย์ โบษกรนัฏ
247 นางสาว สุรีย์รัตน์ ศรีนิล
248 นาย สุวรรณ พละคําหาร
249 นางสาว สุวรรณา ศิริเลิศพรรณา
250 นาย สุวัฒน์ เลิศมหากูล
251 นาย สุวัฒน์ เจิมสวัสดิพงษ์
252 นาง สุวิมล สุระเรืองชัย
253 นาย เสรี จะสนอง
254 นางสาว เสาวณี ไทยจงรักษ์
255 นางสาว แสงทิพย์ ดุมนิล
256 นาง โสภาพรรณ อัมพุชินทร์
257 นาย อนุ ทองเกษม
258 นาย อนุชา อเนกสิทธิสิน
259 นาย อนุสรณ์ คําเกษม
260 นาย อนุสรณ์ เหล่าเกียรติกุล
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261 นางสาว อภิญญา ภู่แย้ม
262 นางสาว อมรรัตน์ ชุติลาภสิน
263 นางสาว อรทัย รักษาพงศ์
264 นาง อรนุช คล้ายวงษ์
265 นาง อรอุมา ยิ่งมหิศรานนท์
266 นาง อรัญญา อัศวชัยสุวิกรม
267 นางสาว ออมสิน ทองธิราช
268 นางสาว อัญชลีกร วัลลภศิริ
269 นางสาว อัมภา ล่ิมผาติ
270 นาย อํานาจ จงประเสริฐ
271 นางสาว อินทิรา อัจฉริยพฤกษ์
272 นางสาว อิสรีย์ ประกอบสินนุกูล
273 นางสาว อุทุมพร กุลศรีวนรัตน์
274 น.ส. อุมาพร ฉัตรชัยดํารง
275 นางสาว อุษณิษา สุวัชรังกูร
276 นาย เอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน
277 นาย เอนกชัย ชุติลาภสิน
278 นางสาว แอนนา ล่ิมผาติ
279 นางสาว ณุกานดา กิติศุภวัฒนา
280 นาย ธนวินทร์ พิณสุรงค์

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
02 547 4404

กําหนดการอบรม และแผนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแนบ



 
กําหนดการ 

โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ช้ีช่องรวย” 
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

เวลา หัวขอ้เร่ือง วิทยากร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 – 12.15 น. 

(3 ชัว่โมง) 
 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ 

 โครงสร้างและรปูแบบงบการเงนิของธุรกิจ  
 ประโยชน์ของงบการเงินแต่ละประเภท 
    เครื่องมอืวิเคราะห์งบการเงนิ 
 วิธีการอ่านงบการเงิน และข้อควรระวงัในการใช้ข้อมูล 
    งบการเงิน 
 กรณตีัวอย่างการวิเคราะหง์บการเงินเพื่อการ 
    ลงทุนทางธรุกิจ 

 

- ดร.สมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 16.30 น. 
(3 ชัว่โมง) 

  ภาษีที่ SMEs ต้องรู้  
 ระบบภาษีอากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
 มาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนธุรกจิ SMEs 
 Tax Update 

 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงสร้างพื้นฐานการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(National e-Payment Master Plan) 
 ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax Invoice & e-Receipt) 
 ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax Invoice by Email) 

- คุณถนอม เกตุเอม 
  นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ   
  สรรพากรพื้นทีก่รงุเทพมหานคร 22 
 

 

 พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.00 -10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
  กรมฯ มีอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เลี้ยงสาํหรับผูเ้ขา้รับการอบรม  
 

 




