
ล ำดับที่ ช่ือบริษทั/ส ำนักงำนบัญชี

1 นาย เจษฎา ด่านเจริญวนะกิจ บริษัท เจ.ทวิน จ ากัด 
2 นางสาว แพรวพรรณ กันทะวัง บริษัท จงสุข อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
3 นางสาว จิรัฏฐ์  พันธุ์สง่า บริษัท จงสุข อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
4 นางสาว ทิพยพ์วรรณ ยงัสุข บริษัท ดี ดับเบิลย ูคอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด
5 นางสาว จรีวรรณ หมวดคง บริษัท ดี ดับเบิลย ูคอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด
6 นางสาว จิราภรณ์ บุญปลอด บริษัท ดี ดับเบิลย ูคอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด
7 นางสาว ดวงจันทร์ สุขมา บริษัท ดี ดับเบิลย ูคอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด
8 นำงสำว มณีรัตน์ พรมสวสัดิ์ บริษทั ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั
9 นำงสำว พิมเงิน ฉิมพิภพ บริษทั ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั
10 นำงสำว องัคณำ ค ำนึง บริษัท ส านักงานทองทวีการบัญชีและกฎหมาย จ ากัด
11 นำงสำว สงกรำนต์ ยังน้อย บริษัท ส านักงานทองทวีการบัญชีและกฎหมาย จ ากัด
12 นำย บัญชำ ไหดงยำง บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จ ากัด
13 นำงสำว วรำภรณ์ ศรีดำชำติ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จ ากัด
14 นำงสำว ชมพูนุช ก้อนส ำโรง บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
15 นำย วทูิร ศรีจรัสสิน บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
16 นำงสำว เพชรำ สงวนยวง บริษัท พี.ดับบลิว.การบัญชีและกฎหมาย จ ากัด
17 นำงสำว อุไรรัชต์ โอวำท บริษัท พี.ย.ูอินเตอร์ ลอว์ จ ากัด
18 นำงสำว กญัจน์รัตน์ ตั้งป้ันธรรม บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด
19 นำง เพ็ญรุ่ง  รัศมธีงชัย บริษัท ไพบูลยก์ฎหมาย  การบัญชี  จ ากัด
20 นำย ธนกร  พรหมไตรรัตน์ บริษัท ว.ีเอ.ที.ทนายความและการบัญชี จ ากัด
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21 นำย อมัพร บรรจมำตย์ บริษัท ว.ีเอ.ที.ทนายความและการบัญชี จ ากัด
22 นำงสำว จิรำภรณ์ เพ็ชรกล้ำ บริษัท สตาร์ แอคเค้าต้ิง แอนด์ แทค เซอร์วิส จ ากัด
23 นำงสำว นวลจันทร์ ปลงใจ บริษัท สตาร์ แอคเค้าต้ิง แอนด์ แทค เซอร์วิส จ ากัด
24 นำงสำว รววีรรณ จุลศิริ บริษัท สตาร์ แอคเค้าต้ิง แอนด์ แทค เซอร์วิส จ ากัด
25 นำงสำว ปนัดดำ ค ำพล บริษัท สตาร์ แอคเค้าต้ิง แอนด์ แทค เซอร์วิส จ ากัด
26 นำย จิรธิติ นภตีะภฏั บริษัท ส านักงานจิราภาการบัญชี จ ากัด
27 นำย ไสว จิตตโสภำวดี บริษัท ส านักงานดุลยกิจการบัญชี จ ากัด
28 นำงสำว ปริฉัตร จงจรัสทรัพย์ บริษัท เอ อาร์ แอ็คเคาน์ต้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
29 นำงสำว อญัชิสำ เหรียญทองเลศิ บริษัท เอ อาร์ แอ็คเคาน์ต้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
30 นำงสำว อญัญรัตน์ เช้ือชำติ บริษัท เอ อาร์ แอ็คเคาน์ต้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
31 นำง สุภทัตรำ วรรธนภกัดี บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานต้ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด
32 นำงสำว นวรัตน์ จันทรำ บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์พาร์ทเนอร์ จ ากัด
33 นำงสำว ไรยเนตร เหลือ่มทองหลำง บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์พาร์ทเนอร์ จ ากัด
34 นำงสำว จริญญำ ศรีวงษ์ บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จ ากัด
35 นำงสำว สุชำดำ (ใช้ใบสมคัรชุดนี้)อุ่นเมอืง บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จ ากัด
36 นำงสำว สุชญำ อุดมสัจจำนันท์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แทคซ์สมาร์ท เซอร์วิส
37 นำย อทิธิโชติ แสงศรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แทคซ์สมาร์ท เซอร์วิส
38 นำง เดือนฉำย แสงอรุณ เดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร
39 นำย กฤตพลลภ์ คิรินทร์ บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
40 นำงสำว พรผกำ ไพสิฐธนำกร บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
41 นำย นิเทศ ทองสุขใส บริษัท รุ่งนิยา การบัญชี จ ากัด
42 นำงสำว รุ่งนิยำ วงศ์ศรี บริษัท รุ่งนิยา การบัญชี จ ากัด
43 นำงสำว กญัจนพร เจนิสรุจ ส านักงานบัญชีศุภราคอนซัลแตนท์
44 นำง ศุภรำ     ศรีสง่ำ ส านักงานบัญชีศุภราคอนซัลแตนท์
45 นำงสำว อภนัตรี อนิถำนะ ส านักงานบัญชีศุภราคอนซัลแตนท์
46 นำงสำว สกลุกำญจน์ ชูทอง บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย1998 จ ากัด
47 นำย ธีรศักดิ์  วฒันสิน วัฒนสินการบัญชี
48 นำง สุภำวดี  วฒันสิน วัฒนสินการบัญชี
49 นำย สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี บริษัท ทรัพยแ์สนดีการบัญชี จ ากัด
50 นำงสำว เพชรรัตน์ อวยพรส่ง บริษัท เพชรการบัญชี จ ากัด



51 นำย พงษ์สันติ์ มแีสงทอง ส านักงาน พี.เอส.การบัญชี และธุรกิจ
52 นำงสำว ลลติำ มแีสงทอง ส านักงาน พี.เอส.การบัญชี และธุรกิจ
53 นำงสำว สุวมิล จันทร์ขุน ส านักงานบัญชีสถิตและบุตร
54 นำง อญัมณี เธียรกลัยำ ส านักงานบัญชีสถิตและบุตร
55 นำงสำว วรำลกัษณ์ สุริต บริษัท วีเจภูเก็ตการบัญชี จ ากัด
56 นำงสำว จิระนันท์ ทองภู ส านักงานอรณิชาการบัญชี
57 นำงสำว วไิลพร สุขใจ ส านักงานอรณิชาการบัญชี
58 นำงสำว ณีรนุช สมคะเน บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จ ากัด
59 นำง วรำภรณ์ อุ่นปิติพงษำ บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จ ากัด
60 นำงสำว กมลทิพย์ เกตุทัต บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด
61  นำย มำนิตย์  องค์พิสุทธ์ บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด
62 นำงสำว อำภำกร  อนิทะกนัฑ์ บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด
63 นำง วนัฤดี พิมประโพธ บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จ ากัด
64 นำงสำว ณัฐนรี ลม้ำยกลุ บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จ ากัด
65 นำงสำว นัทธมน เรือนมณี บริษัท แอ็คเค้าท์ต้ิงโปรเซอร์วิส จ ากัด
66 นำย จักรัตน์ ศิริชัยวจันเดชำ บริษัท เจ.พี.คอนซัลแตนท์ จ ากัด
67 นำงสำว อญัชนำ ขำวแสง บริษัท อัญชนา แอ๊คเคานท์ แอนด์ ออดิท จ ากัด
68 นำงสำว พรรณี เศรษฐโกมล บริษัท สุพรรณี การบัญชี จ ากัด
69 นำงสำว นิภำภรณ์ สุขจิตร์ บริษัท บิซ วัน โซลูช่ันส์ จ ากัด 
70 นำงสำว อมัพวรรณ ขอนพิกลุ Biz One Solutions Ltd.
71 นำย วรวุฒ รังสีวจิิตรประภำ บริษัท ส านักงานบัญชีและทนายความ จ ากัด
72 นำงสำว วชรพร  สุวรรณกำร บริษัท รุ่งเรื่อง การบัญชีและกฏหมาย จ ากัด
73 นำย สรวศิ รังสีวจิิตรประภำ บริษัท ส านักงานบัญชีกิตติการบัญชีและทนายความ จ ากัด
74 นำง วรรณี เตชะ บริษัท ทริพเพิล จี บิสเน็ซ จ ากัด
75 นำงสำว ศิริเพ็ญ วบูิลย์กำญจน์ บริษัท ธรรมดี การบัญชีและทีป่รึกษา จ ากัด
76 นำงสำว มนพัทธ์ ภูมรัิตนจรินทร์ บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จ ากัด
77 นำง มยุรี จันทร์เสน บริษัท สุกิตติพลการบัญชี  จ ากัด 
78 นำง เยำวภำ ทรัพย์สินทวลีำภ บริษัท ธรรมดี การบัญชีและทีป่รึกษา จ ากัด
79 นำง วลิำสินี คงเพ็ง บริษัท ภาสินี โปร แอคเคานท์ จ ากัด
80 นำย วรวงค์ ระฆังทอง บริษัท ระฆังทอง การบัญชี จ ากัด



81 นำงสำว พิมลธร จันทำโลก บริษัท ระฆังทอง การบัญชี จ ากัด
82 นำงสำว ณวพรรณ สำยสมยำ บริษัท เอ็นเอส แอ็คเค้าท์ต้ิง จ ากัด
83 นำงสำว กญัญำภทัร ชมธรรมวตัร บริษัท ชมธรรมวัตร โปร บิสซิเนส จ ากัด
84 นำง ลดีี ศรีวหิค ส านักงานบัญชี ลีดี กรุ๊ป
85 นำงสำว พจนำรถ  จันทร์สิน บริษัท เอพรู้ฟ จ ากัด
86 นำงสำว ฐิติรัตน์ กนัจู บริษัท ซี เอส การบัญชี จ ากัด
87 นำงสำว พัชรี โอทอง บริษัท ซี เอส การบัญชี จ ากัด
88 นำงสำว สวรรค์ ยอดดี บริษัท สวรรค์การบัญชี การบัญชี
89 นำงสำว สุพิชำ อภสุิขวงษ์ บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จ ากัด
90 นำงสำว ศิริวรรณ กอบทรัพย์เจริญ บริษัท คลาร์แอค จ ากัด
91 นำง วรรณฤดี เสรีกลุ ส านักงานสอบบัญชี ดี เค ไอ 
92 นำงสำว สุดำ จันทน์มำลำ บริษัท อยธุยาการบัญชี จ ากัด
93 นำงสำว พุทธินันท์  วงศ์ชำรี บริษัท ชู แอคเคาท์ต้ิง จ ากัด
94 นำย ชัชวำล หนูวฒันำ บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด
95 นำงสำว จิรำภรณ์ บุษบำ บริษัท แสนสิริการบัญชีและตรวจสอบ จ ากัด
96 นำงสำว จุติลดำ โพธ์ิเรือง บริษัท ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด
97 นำงสำว พรรณำ พจนำมงคลกลุ บริษัท ส านักงานบัญชีและภาษี พีเอ็มเค จ ากัด
98 นำงสำว ธัญวรรณ สมพันธ์ุ บริษัท กรีน โอเช่ียน แอคเค้าท์ต้ิง จ ากัด
99 นำงสำว วรุณทิพย์ รัตนโชติกำนนท์ บริษัท กรีน โอเช่ียน แอคเค้าท์ต้ิง จ ากัด
100 นำง อ ำนวยพร เหรียญทองเลศิ คณะบุคคล ส านักงานสอบบัญชี เอ อาร์ แอ็คเคาน์ต้ิง
101 นำงสำว ศิริยำพร เถลงิวุฒิวงศ์ บริษัท กรพัฒน์การบัญชี จ ากัด
102 นางสาว ดวงดาว การะเกด บริษัท โปรเฟสช่ันแนล แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด
103 นางสาว วรรณา จิรพัฒนากุล บริษัท โปรเฟสช่ันแนล แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด
104 นางสาว นิศา ลักขณานุกุล บริษัท เมอรากิ บิซ เว จ ากัด
105 นางสาว ชุติมณฑน์ เศรษฐวัฒนา บริษัท ภาษี บัญชี กฎหมาย กรุ๊ป จ ากัด
106 นางสาว พิมพ์อร เศรษฐวัฒนา บริษัท ภาษี บัญชี กฎหมาย กรุ๊ป จ ากัด
107 นาง จินตนา สัมฤทธิ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส านักงานมาสเตอร์แอ็ค การบัญชี
108 นาง วราภรณ์ ชัชกุล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อีสเทิร์น การบัญชี และ ทีป่รึกษา
109 นำง ลกัคณำ เลีย้ววฒันำสกลุ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดับัญชีศรีตรัง
110 นำย สมชำย ธนศักดิเกยีรติ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เมธำพร กำรบัญชีและภำษอีำกร



111 นำงสำว สุมนทิพย์ ต่อฑฆีะ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอ๊นซ์แอนด์บีส์ 888
112 นำง ณัฐจงจินต์ เก่งสร้ำงทรัพย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอ๊นซ์ แอนด์ บีส์ อัพ ดอท คอม
113 นำงสำว เพ็ญพรรณ อึง้ประภำกร ห้างหุน้ส่วนสามัญพีพีเอ็นทีป่รึกษาการบัญชีและตรวจสอบ
114 นำย สุวทิย์ เต็มสุขยิง่ ส านักงาน เอส แอนด์ เอส การบัญชีและกฎหมาย
115 นำงสำว วศิณี สอนสมยุค คณะบุคคลส านักงาน แอ๊ดไวซอรี่ บิสซิเนส เซอร์วิส
116 นำงสำว จินดำ พ่วงสุข คณะบุคคล แอ็ดไวซอรี่ บิสซิเนส เซอร์วิส
117 นำงสำว ดวงจันทร์ อตัเนย์ คณะบุคคล ส านักงาน แอ๊ดไวซอรี่ บิสซิเนส เซอร์วิส
118 นำงสำว ขวญัวภิำ หอมระร่ืน คณะบุคคล เอบีเอส แอดไวซอรี่ บิสซิเนส
119 นำงสำว จงรัก จิระวทิยำบุญ คณะบุคคล แอ๊ดไวซอรี่ บิสซิเนส เซอร์วิส
120 นำง ศศพร  โคตรวรีะ สุวัชราการบัญชี
121 นำย ประเสริฐ บุญศรี สหบัญชีกิจและกฎหมาย
122 นำง พิกลุ ศิริโชติ โต๊ะกลมการบัญชี
123 นำย วรวุฒิ ศิริโชติ โต๊ะกลมการบัญชี
124 นำง กนกฉัฐ มณีสวสัดิ์ กนกฉัฐ มณีสวัสด์ิ
125 นำงสำว กนกรัตน์ ภูษติชัยสกลุ กนกรัตน์การบัญชี
126 นำย ณัฐนัย ตั้งวพิัฒนพงค์ NYX
127 นำงสำว สุภำภรณ์ พิสิฐมุกดำ บริษัท คิวอาร์ บิสสิเนส เอาท์ซอสซ่ิง จ ากัด
128 นำย สมชำย ภู่พันธ์พิทักษ์ ส านักงานสมชายการบัญชีและภาษีอากร
129 นำง สุพิกลุ กิง่โก้ ส านักงานแดงและเพ่ือนการบัญชี
130 นำย สุนทร มณีสวสัดิ์ สุนทร มณีสวัสด์ิ
131 นำย บุญเลศิ ทวกีติติกลุ ส านักงานบัญชี บี แอนด์ เอส
132 นำง นฤมล สกลุรัตนศักดิ์ บริษัท ทีป่รึกษาการบัญชี พี.เอ็น.พี จ ากัด
133 นำง ปรียำทิพย์ สิทธิกรกลุ บริษัท ทีป่รึกษาการบัญชี พี.เอ็น.พี จ ากัด
134 นำง ลกัขณำ  ประมวลคิด  บริษัท บิสิเนส ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด
135 นำย ธนิตพงศ์ พิชัยบวรภสัร์  ห้างหุน้ส่วนสามัญทศวรรณ
136 กนัยำรัตน์ เอีย่มอมรรัตน์ บริษัท บลูเปเปอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด
137 นำย วุฒิสิทธ์ิ บุญประเสริฐสุข บียอน แอคเคาท์ต้ิง
138 นำงสำว จิตสุภำ เกตุแก้ว บริษัท ซี แอ็คเค้า แอนด์ บิสสิเนส จ ากัด
139 นำง วรำพร   ไหลล้น บริษัท พริวิเลจ แอคเคาท์ต้ิง แอนด์ ออดิท เซอร์วิสเซส จ ากัด
140 นำย อนุ ทองเกษม บริษัท ส านักงานเวิล์ด ออฟ แอคเค้าน์ต้ิง จ ากัด



141 นำง ยำใจ วงศ์ภำสกร ส านักงานกิติเกษมการบัญชี
142 นำย ธนำวุฒิ สุนทรกระจ่ำง บริษัท พีเอ็นซีการบัญชีและภาษีอากร จ ากัด
143 นำย ชัยพร เอือ้อ ำนวยชัย บริษัท ซีแอนด์วี การบัญชี จ ากัด
144 นำย ประจักษ์ วงักำนนท์ S. P. R. การบัญชี จ ากัด
145 นำย วทิยำ  บุญสำย บริษัท กฤตสมบูรณ์ แฟรนไชน์บัญชี จ ากัด
146 นำง ณัฐสรวง วคิ บริษัท เอ็นทีดับบลิว การบัญชีและภาษี โซลูช่ัน จ ากัด
147 นำง วำรินพรรณ สุรวงค์ชัยธวชั บริษัท ฐิตารีย ์การบัญชีและทีป่รึกษา จ ากัด
148 นำงสำว วรำภรณ์ ไสรัตน์ บริษัท ฐิตารีย ์การบัญชีและทีป่รึกษา จ ากัด
149 นำย ยิง่ยง วทิย์สุภำเลศิ บริษัท พีแอนด์วาย คอนซัลต้ิง จ ากัด
150 นำย ณัฐชยพัทธ์ ศรีสันต์ บริษัท พีแอนด์วาย คอนซัลต้ิง จ ากัด
151 นำงสำว เบญจภทัร วฒันกลุ โชคหนุนรวยทรัพยก์ารบัญชี
152 นำงสำว กญัจน์ชนันทร นวพรคงปรีชำ โชคหนุนรวยทรัพยก์ารบัญชี
153 นำงสำว ชุติมำ วงษ์สุริยำมำศ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี ทีม บิสซิเนส



 

 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพส านักงานบัญชสีู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” 

ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุร ี
ระหว่างวันที่  3 - 5  กรกฎาคม  2560 

วัน/เวลา หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหา ชั่วโมง วิทยากร 

วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560   

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม  

 

 นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

09.00-12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ  

  แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี 

     การต่อยอดสู่มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 

3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 

13.15-16.30 น.     พัฒนาส านักงานบัญชีสู่ยุคดิจิตอล 
     (Cloud Accounting) 
 

3 รศ. ศรัณย์  ชูเกียรติ 
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันอังคารที่  4  กรกฎาคม 2560   

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop)  
  การเขียนคู่มือการด าเนินงานส านักงานบัญชี  

6 นางสาวนฤมล  บรรทร  
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพส านักงานบัญชี  

วันพุธที่  5  กรกฎาคม  2560   

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  การบรรยายหัวข้อ 

  ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

ของไทยในอนาคต 
 

6 ดร. ธนาดล   รักษาพล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

            พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. –13.15 น. 

 



 

แผนท่ีสถานที่จัดอบรม   
โทร 0-2831-8888โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี   

 
 
ข้อมูลการเดินทาง 
 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง : สถานีบางกระสอ 
รถโดยสารสาธารณะ :  18, 134, 191 
รถปรับอากาศ  : ปอ.528  ปอ.545 
รถตู้ : บัวทองธานี-เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์-จตุจักร 

บางบัวทอง-เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์- เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
บางใหญ่-เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์-เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
ไทรน้อย-เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์-เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
พระนั่งเกล้า-เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์-ม.เกษตร (รถเสริม) 
 

 
สถานที่พัก 
โรงแรมริชมอนด์  อัตราค่าห้องพักต่อคืน (พักเดี่ยว/พักคู่) คืนละ 1,600.- บาท  
อัตรานี้เป็นอัตราพิเศษเฉพาะผู้เข้าอบรม  
โปรดติดต่อคุณประภาพร/จิตตนาถ  เพ่ือจองที่พักได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที้่ :  กองก ากบับญัชีธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

โทร. 0-2547-5981 และ 0-2547-4414   e-mail address : buncheedbd@gmail.com  
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