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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว กนกชล สงวนวงศ์
2 นาง กนกนภัส หวังพงษ์
3 นางสาว กมลภรณ์ เตชวณิชชวาล
4 นาย กฤตย์ โอภาสะคุณ
5 นาย กฤติเดช วิทยาเดชาคุณ
6 นาย กวินภัทร พิทักษ์พัฒนกุล
7 นาง กษิรา ศรีลอยเมือง
8 นาง กัญญา สุทธมนัสวงษ์
9 นางสาว กัณฐภรณ์ นาราธรรมนนท์
10 นางสาว กัลยา แสนวัฒนา
11 นางสาว กิตติมา พลอยเลี้ยง
12 นาย กิติพัฒน์ ภัคไชยเศรษฐ์
13 นางสาว กุสุมา ซื่อตรง
14 นางสาว เกวลิน ศรีตะบุตร
15 นาง เกศินี ฉัตรอมรรัตน์
16 นาง ขนิตย์ แสงส่ง
17 นาง ขนิษฐา จูฑาวัฒนานนท์
18 นางสาว ขวัญกมล เชียงสิน
19 นางสาว ขวัญรัศม์ ก้อนสุริย์
20 นาย จักรพันธ์ อุณหประเสริฐฏูล
21 นาง จันทนา คุ้มพะเนียด

** ผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) **
โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

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



2

ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล
22 นางสาว จารุณี หงษ์ตระกูล
23 นางสาว จารุวรรณ รักตระกูลวิทยา
24 นาง จําเรียง ศัลยพงษ์
25 นางสาว จิตรา เสลานนท์
26 นางสาว จินดามณี ขําปานาง
27 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ
28 นาง จิรบุษ วานิชสุขสมบัติ
29 นางสาว จิรภา หมายชนะ
30 นาง จิราพร มณีสว่าง
31 นางสาว จิราพร ถาวรเจริญ
32 นางสาว จิราพร จตุรานนท์
33 นางสาว จิราภรณ์ ล้ินฤาษี
34 นางสาว จิราภรณ์ ศรีวิเชียร
35 นางสาว จุฑามาศ หวังพงษ์
36 นางสาว จุรีรัตน์ วัฒนทวีกิจ
37 นางสาว เจตนิพิฐ บุญปริตร
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจนนิเฟอร์ มาบางครุ
39 นางสาว ชณัฐฏา วงษ์พานิช
40 นาง ชนันท์ภรณ์ ดิษฐศิลป์
41 นางสาว ชนาภรณ์ คูดี
42 นางสาว ชนิดา สุวรรณจูฑะ 
43 นาย ชัยยศ พจน์กุดั่น
44 นาย ชาญชัย หวังธรรมสถิต
45 นางสาว ชินพัฒน์ เพ่ิมพูลสินชัย
46 นาย ชินวัตร ปานทอง
47 นาง ชุติกาญจน์ เต็งประเสริฐ
48 นาง ชุติมา ศิริผดุงธรรม
49 นาย โชคชัย อาศิรพรพงศ์
50 นางสาว โชติมา อินทร์ถมยา
51 นาง ฌยานติย์ มนตรี
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล
52 นางสาว ฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
53 นางสาว ฐิติยา คิมสกุลเวช
54 นาย ฐิติวัฒน์ เตชะศรีมงคล
55 นาง ฑริชา วงศ์ถาวรม่ัน
56 นาง ณัชชพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
57 นางสาว ณัฏฐ์รมณ เอี่ยมละออ
58 นางสาว ณัฐชนาพรรณ ศรีสุดดี
59 นาย ณัฐนัย ตั้งวิพัฒนพงค์
60 นางสาว ณัฐปภัสร์ ดวงจิตต์
61 นาย ณัฐพงศ์ นิลสุวรรณากุล
62 นาง ณัฐฤดี แสงบัว
63 นาย ณัฐสิทธ์ิ แก้วบัวดี
64 นาง ณุจี เพชรพรหม
65 นาง ดวงพร นิลสุวรรณากุล
66 นางสาว ดวงพร มโนลม้าย
67 นางสาว ดอกรัก โมลาลาย
68 นาย ทรงวุฒิ โฆสิตาภา
69 นางสาว ทวีพร บุญญะฤทธิเดช
70 นาย ทัศพร ปานพรหม
71 นางสาว ทิพสุดา ไชยสาม
72 น.ส. ทิวาวรรณ ครรชิตาวรกุล
73 นาย ธนเทพ ชมสูงเนิน
74 นาย ธนภณ จันทร์พินิจรัตน์
75 นางสาว ธนวรรณ เตชะสันติสุข
76 นาย ธนวัฒน์ แย้มนุช
77 นางสาว ธนาพรรณ สุนันต๊ะ
78 นาย ธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์
79 นาย ธวลธรรม บุญยฤทธ์ิ
80 นางสาว ธัญญ์นรี ชินนรีญาณวัตร
81 นาง ธัญลักษณ์ โคจรนา
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล
82 นางสาว ธีรารัตน์ ธารทองขจรไกร
83 นาง นพวรรณ พรหมบุญ
84 นางสาว นลินพร ไชยรัชต์
85 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ
86 นางสาว นันทพร ธงชัยสุริยา
87 นางสาว นิรมล จิรสุขานนท์
88 นางสาว นิโลบล ม่วงเอี่ยม
89 นาง นุชรี ชูศรี
90 นางสาว บุญญา ศุภวโรดม
91 นาย บุญยืน อิงคเวทย์
92 นางสาว บุญเรือง ชะนะปาโมกโข
93 นางสาว บุศยรินทร์ ชัยปติญาไพศาล
94 นางสาว บุษรารัตน์ สาจิต
95 นาย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
96 นางสาว เบญจรัตน์ วิโรจน์ขจรเดช
97 นางสาว เบญญาภา พุทธวารินทร์
98 นาย ปกรณ์ พนาศุริยสมบัติ
99 นาย ปกรณ์ สิมณี
100 นาง ปภาดา  แก้วโต
101 นางสาว ปรมาภรณ์ เคลือบทอง
102 นางสาว ประภัสสร ธนกิจวัฒนา
103 นางสาว ประภาวัลย์ อัครโชติวิทย์
104 นาย ประมนต์ สายทอง
105 นางสาว ปราณี เกื้อกูลรัฐ
106 นางสาว ปราณี ศรีรัตนสมบุญ
107 นาง ปรานี จันทร์กลํ่า
108 นางสาว ปริญญาภรณ์ พัฒนศรีทอง
109 นาย ปรีชา สิทธาทิพย์
110 นางสาว ปรียาวดี เพ่งพินิจ
111 นาย ปัณณวิชญ์ วรรธนะชีวะ
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล
112 นางสาว ปัณพัสสร สิทธิเกรียงไกร
113 นางสาว ปัทมา ฑิพย์โอสถ
114 นาง ปันสุ ฐิติธรรมเม
115 นาง ปิยพร บุญทรง
116 นางสาว พจนีย์ ทองศรีพงษ์
117 นางสาว พจมาศ วชิรภูษิตานันท์
118 นางสาว พนิดา แซ่จิว
119 นาง พรณิศา นิลหวัง
120 นางสาว พรทิวา ศฤงคารรัตนะ
121 นาย พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
122 นางสาว พรพชร มลสิริเรืองเดช
123 นางสาว พรพรรณ เบญญาอภิกุล
124 นางสาว พรพิมล อรุณมีศรี
125 นางสาว พรเพ็ญ วงศ์ส่องจ้า
126 นางสาว พรรณพิมล เศรษฐวรางกูร
127 นางสาว พรอุมา นันทการัตน์
128 นางสาว พัชรวรรณ เสภา
129 นางสาว พัชริน ศรีสุธาพรรณ
130 นาง พัชรีรัตน์ หรูศรียกุล
131 นางสาว พัฒนพรรณ โปธิ
132 นางสาว พาณี เรืองรัตน์วณิชยา
133 นาย พิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร
134 นางสาว พิมพกา ภู่กลาง
135 นางสาว พิมพ์ชญา อัครนวเสรี
136 นางสาว พิมพ์ชนก อินเมืองแก้ว
137 นาย พุทธิวัฒน์ ตุลารัตนพงษ์
138 นางสาว เพชราวรรณ์ ตั้งสิทธิธรรม
139 นาง เพ็ญพิมล งามสวัสดิ์กุล
140 นาย ไพบูลย์ จงเจริญพานิช
141 นางสาว ภัคคุณมณี เจริญวงษ์สุรชั
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142 นาย ภัทร วานิชชินชัย
143 นาย ภัทรเทพ คชาชีวะ
144 นาย ภัสณัฐ ฤทธิศิรินทร์
145 นาย ภาคิน เจนวิทยายศ
146 นางสาว ภาวินี เกษการณ์
147 นางสาว มธุรส จิระพรพงศ์
148 นาง มนปพร วังตระกูล
149 นางสาว มนัสนันท์ อัจฉริยพฤกษ์
150 นาง มยุรี เนื่องจากนาค
151 นางสาว มลิวัลย์ คงจันทร์
152 นาง ยุพา วิเศษพานิช
153 นางสาว เยาวรี สินเจริญพาณิชย์
154 นางสาว รัชนี สายพานิชย์
155 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา
156 นางสาว รุ่งรัตน์ พจน์ธนมาศ
157 นาย ฤทธ์ิ เพชรพรหม
158 นางสาว ลลินี เกียรติกําจรชัย
159 นางสาว ลักขณา ศรีแดน
160 นางสาว ลักขณา อุดมโชค
161 นางสาว ลักษณาภรณ์ ยาวิชัย
162 นาง ลักษมี พลศักดิ์
163 นางสาว ลัดดา วันบารมี
164 นางสาว ลาลิน นันท์ชนา
165 นาย วรเชษฐ วานิชสุขสมบัติ
166 นาง วรรณภัสสรณ์  จันทรจํานง
167 นางสาว วรรณภา ฉบับตรง
168 นางสาว วราพร มุ่งรักษาธรรม
169 นางสาว วราภรณ์ พร้อมเจริญ
170 นางสาว วราภรณ์ เหล่าบัวดี
171 นาง วรารัตน์ เขียวไพรี
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล
172 นางสาว วรินทร์ธร อุดมเวทยนันท์
173 นาง วลัญชพร พุกะทรัพย์
174 นาย วัชรพล รสสุข
175 นางสาว วันทนา เจียรวัชระมงคล
176 ผศ. วันฤดี สุขสงวน
177 นางสาว วัลลภา ตัญฑโญภิญ
178 นางสาว วาริยา บุญญวราภรณ์
179 นางสาว วารุณี ดุษฎี
180 นางสาว วิภา เด่นดีวณิช
181 นางสาว วิภาพรรณ ธาติ
182 นางสาว วิภาวรรณ มลสิริเรืองเดช
183 นาง วิภาวี สืบสันติกุล
184 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง
185 นาย วิรัช ณรงค์โยธิกุล
186 นาง วิลาสินี คงเพ็ง
187 นางสาว วิไล ศุภประชากร
188 นางสาว วิไลวรรณ ปิยะวงศ์วัฒนา
189 นางสาว วิศณี สอนสมยุค
190 นาง วีณา เลิศวรธรรม
191 นาง วีร์สุดา แจ่มปัญญา
192 นางสาว ศรีสุดา พงศ์ศรีประเสริฐ
193 นางสาว ศิริรัตน์ วุฒิวงศ์ไพศาล
194 นางสาว ศิริลักษณ์ โกสิต
195 นางสาว ศุภากาญจน์ ตังคเศรษฐกุล
196 นางสาว ศุภานัน ช่อมณี
197 นาย ษมา เสถียรราษฎร์
198 นางสาว สดับพิณ กฤดานรากรณ์
199 นาย สมชาย ยะสูงเนิน
200 นางสาว สมทรง สุขเกษม
201 นาย สมพงศ์ เอื้ออัชฌาสัย
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202 นาย สมยศ คชกิจจารักษ์
203 นาง สมศรี วิกสิตพณิช
204 นาง สมศรี ไกรระวี
205 นางสาว สรยา กุลลา
206 นาย สรรเพชญ กานต์อติชาติ
207 นางสาว สายพิณ สุวรรณพุ่ม
208 นางสาว สายสุนี โนรีม่ัน
209 นางสาว สาวิตรี คําพิฑูรย์
210 นาง สิริการย์ ผลกังวานธนันต์
211 นางสาว สิริพันธ์ พันธ์ทวีทรัพย์
212 นางสาว สิริลักษณ์ บรรเจิดพิธพร
213 นาง สุชาดา รามัญอุดม
214 นาย สุชาติ จารุสถาพร
215 นาง สุณี บุญเทวี
216 นาง สุธินี สุธรรมโชติ
217 นาย สุธีร์ บุญวานิช
218 นางสาว สุธีร์ดา บุญญาภิวัฒน์
219 นาง สุธีรา รองทอง
220 นาง สุนทรี ตั่นหนู
221 นาง สุนี วัสสะนานุกุล
222 นางสาว สุนีย์ แซ่ล่ิม
223 นางสาว สุพจี โชติกุล
224 นาย สุพล พันธุมโกมล
225 นาย สุพัฒน์ ฐิติโชตอนันต์
226 นางสาว สุพัฒนา เครือแดง
227 นางสาว สุมาลี วงศ์รัตนกุลธน
228 นาย สุรชัย สุภาวิตา
229 นาย สุรชัย บรรยงพงศ์เลิศ
230 นางสาว สุรางคนา ชัยประสิทธ์ิผล
231 นางสาว สุวรรณา บุญมีลาภประเสริฐ
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232 นางสาว สุวรรณา ศรีสุพรรณถาวร
233 นาง สุวรรณา ฉัตรดํารงมงคล
234 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
235 นางสาว สุวิมล วงศ์รัตนกุลธน
236 นาย สุเวชช์ อองละออ
237 นาง เสาวณีย์ สง่าเขียว
238 นาง เสาวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
239 นางสาว เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
240 นาง หัสดี เกษแก้ว
241 นาย อธิวัฒน์ อังกูรดิษฐพงศ์
242 นาง อนัญญา ศุภารักษ์สืบวงศ์
243 นาย อนุรักษ์ พิชญ์พิบูลสกุล
244 นาง อมรรัตน์ เรื่องนาม
245 นางสาว อรณี อินทรน์ุช
246 นางสาว อรทัย ไชยงาม
247 นาง อรทัย ถวิลพุทธิกุล
248 นางสาว อรนุช กนกสิริรัตน์
249 นางสาว อรพินท์ ผ่องสวน
250 นางสาว อรวรรณ์ วัสแล๊ะ
251 นางสาว อรุณี สุจินัย
252 นางสาว อัจฉรา ต้ังศรีวิริยะกุล
253 นางสาว อัชณี อมรชัชวาล
254 นางสาว อัญชลี เอิบโชคชัย
255 นางสาว อารียา เครื่องกลาง
256 นาย อุดม จันก้อน
257 นางสาว อุไรวรรณ์ จ่าทัน
258 นาง อุษา จูฑะสุวรรณศิริ
259 นางสาว ฮัสนา ปุ่นสกุล



 
กําหนดการ 

โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ช้ีช่องรวย” 
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 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) 

- นายถนอม เกตุเอม 
  นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ 
  สํานักงานสรรพากรพื้นที ่
  กรงุเทพมหานคร 22 
 

 

 พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.15 -10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
  กรมฯ มีอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เลี้ยงสาํหรับผูเ้ขา้รับการอบรม  
 

 




