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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

1 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เซ็ง
2 นางสาว กนกอร วิชญภาคย์
3 นางสาว กนกอร วัฒนสกุลไพศาล
4 นางสาว กมลพร วิเศษศรี
5 นาง กมลวรรณ ศุปัญญเดชากุล
6 นางสาว กมลวรรณ กุลทนันท์
7 นางสาว กมลา เลาหศักด์ิเสนา
8 นางสาว กรรณิการ์ เอ้ียพิน
9 นาง กฤษณพรรณ อุไรเวโรจนากร
10 นางสาว กัญญ์กณัฐ อมรภรเสฏฐี
11 นางสาว กัญญ์ปภัส อุดมธรรมโพธิ์
12 นางสาว กัญญา วัฒนแต้ตระกูล
13 นางสาว กัญญา คงเขียว
14 นางสาว กัลยา แสนวัฒนา
15 นาย การุณ โสตถิวัตน์
16 นาย กิตติ โพนุสิต
17 นางสาว กิตติมา วัฒนาศิริวฒัน์
18 นางสาว กุลรดา จันทวีสมบูรณ์
19 นางสาว คําภีรพรรณ สุขเรือง
20 นางสาว จงกล จารุจันทร์นุกูล

ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์  ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย”

วันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

21 นางสาว จรรยาพร ศรีจรัญ
22 นาย จักรัตน์ ศิริชัยวัจนเดชา
23 นางสาว จันทนา อือรวมสัมพันธ์
24 นางสาว จารุลักษณ์ วงษ์สด
25 นาง จิณัฐต์สุภา ทวีสันติกุล
26 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
27 นางสาว จิตระพี บัวผัน
28 นางสาว จิรัญา บุญยืน
29 นางสาว จิรายุ คุ้มปีติ
30 นางสาว จุฑามาศ ไพบูลย์รุ่งโรจน์
31 นางสาว จุฑามาศ บุญศร
32 นาง จุฑารัตน์ อินทุประภา
33 นางสาว เจตนิพิฐ บุญปริตร
34 นางสาว ชขิษฐ์ภัค อภิณห์พัฒนโชติ
35 นางสาว ชฎาพร สีสัย
36 นางสาว ชนันท์กานต์ ยรรยงสิริวงศ์
37 นาง ชมนาด คําประยูร
38 นางสาว ชลฎา ธีระพัฒนานนท์
39 นางสาว ชลธิชา ชวศิริกุลฑล
40 นางสาว ชวนเพลิน วันแอเลาะห์
41 นาง ชัชชลัยย์ ทองประเสริฐ
42 นางสาว ชัญญนัทธิ์ ก้อนนาค
43 นางสาว ชัญญากร ลีลาจารุพงศ์
44 นาย ชุติพนธ์ ธรานันต์
45 นางสาว ชุติมา อวยผล
46 นางสาว ชุติมา งามเลิศไพโรจน์
47 นาย ญาณกร นันทดิลก
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

48 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทร์แสง
49 นาย ฐิติวัตร ชาญเขว้า
50 นางสาว ณภัสสรณ์ ภูวศิริวรฉัตร์
51 นาย ณรงค์ อุ่นศรีทรัพย์
52 นาย ณัฐกิตติ สาเกทอง
53 นาย ณัฐนนท์ ขําเรืองวงศ์
54 นางสาว ณัฐวรา สิทธิ์บูรณะ
55 นางสาว ดรุณี อบมาลี
56 นางสาว ดวงจันทร์ ว่องไวตระการ
57 นางสาว ดวงใจ เลิศอัศววิวัฒน์
58 นางสาว ดวงฤทัย วราฤทธิชัย
59 นางสาว ดาธิกานต์ กงเพชร
60 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดารณี ทองหมื่น
61 นาย ดํารงค์ ปโยราศิสกุล
62 นางสาว ตติยา มาลาภิรมย์
63 นางสาว ถิรญา ประสงค์ธนกิจ
64 นางสาว ทัศนัย พานคํา
65 นางสาว ทิพจุฑา เข็มทอง
66 นางสาว ทิพอักษร จันทร์เขียว
67 นาย ธงชัย ประภามณฑล
68 นาง ธนพร วงศ์วิลาสชัย
69 นางสาว ธนวรรณ ภู่สุคนธ์
70 นาย ธนาสิทธิ์ วรรณรักษ์ภิญโญ
71 นางสาว ธมลวรรณ วิสุทธิเศรษฐ์
72 นาย ธวัชชัย สุวรรณฤทธิ์
73 นาย ธัชพล บุษราคัมวงศ์
74 นางสาว ธัญชนก สาเกทอง
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

75 นางสาว ธัญญพัทธ์ รัตนบุญญาเศรษฐ์
76 นางสาว ธันยาภัทร์ ศุภเลิศวรวัชร์
77 นางสาว ธิภาวรรณ อวยพร
78 นาย ธีรภัทร์ อุ่นศรีทรัพย์
79 นาย ธีรยุทธ บูรณเกียรติศักด์ิ
80 นาย นพพล พูลสุวรรณ
81 นาย นรินทร์ ชาญโลหะการกิจ
82 นางสาว นริศรา ประทีปวัฒนวิทย์
83 นางสาว นวพร สมประสงค์
84 นาง นวรัตน์ ชูสกุล
85 นาย นวฤกษ์ จุลวุฒิ
86 นางสาว นวลจันทร์ สินสุขสถาพร
87 นางสาว นัฐติกาญจน์ วงษ์โสพนากุล
88 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ
89 นางสาว นันทวัน กมุทแก้ว
90 นาง นันทิตา ธารินเจริญ
91 นางสาว นิชยา จันบัวลา
92 นางสาว นิตยา วงศ์ธัญลักษณ์
93 นางสาว นิภาดา เพิ่มพูล
94 นางสาว นิลณี ยิ้มเจริญ
95 นางสาว นุจรี หมื่นสา
96 นางสาว บวรลักษณ์ เขมชยศิรศิษฎ์
97 นาย บุณพจน์ เอ่ียมสุนทรสิน
98 นางสาว บุษยวรรณ ศานติวรางคณา
99 นางสาว เบญจมาภรณ์ กองพระ
100 นางสาว ปนัดดา เกิดมั่งมี
101 นางสาว ประเชิญ ปานชา
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

102 นางสาว ประนอม อดิศัยปัญญา
103 นางสาว ประพีร์ พุกสวัสด์ิ
104 นาง ประภาพร ภคชัยพงศ์
105 นางสาว ประภาพร กรประสาท
106 นาง ประภาพรรณ ธนะจินดานนท์
107 นาง ประภาวัลย์ กุลมา
108 นาย ประมนต์ สายทอง
109 นาย ประวิทย์ คงอรรถการ
110 นาย ประเสริฐ จิระสมประเสริฐ
111 นาง ปราณี ศิลปไชย
112 นาย ปรีชา คล่องจิตร์
113 นางสาว ปรียาภา แซ่แต้
114 นางสาว ปัณพัสสร สิทธิเกรียงไกร
115 นางสาว ปัทมา แย้มปัญญา
116 นาง ปันสุ ฐิติธรรมเม
117 นาง ป่ินมณี อ่วมตานี
118 นางสาว ปิยนุช ซุลศักดิสกุล
119 นาง ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล
120 นางสาว ปุณิกา เรืองเสาวกุล
121 นาง ผกายมาศ สุขขี
122 นาง ผ่องศรี นัทธิโพธิ์
123 นาง พนัชกร พัฒนวศิน
124 นางสาว พรชนก พุทธวงค์
125 นางสาว พรนภา ทรัพย์ดี
126 นางสาว พรพา ชัยหิรัญวัฒนา
127 นาง พรพิมล อัศวแสงทอง
128 นางสาว พรสินี ศิริประสพโสธร
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

129 นางสาว พรอุมา นันทการัตน์
130 นางสาว พวงผกา กงเพชร
131 นางสาว พวงพยอม เทียมแสน
132 นางสาว พัชราพร ชัยอํานาจ
133 นางสาว พิกุลฉัตร พิจารณ์จิตร
134 นางสาว พิมพ์พรรณ พหลชาญสิริ
135 นาย พิสิฐชัย จุลวุฒิ
136 นางสาว พุทธิพร วรวุฒิชัยนันท์
137 นางสาว พูนสุข นามทอง
138 นางสาว พูลศรี หวังสุนทราพร
139 นางสาว เพชรรัตน์ โพธิ์ทอง
140 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
141 นางสาว เพ็ญศรี เรืองพงษ์
142 นาย ไพบูลย์ บุดดีวงศ์
143 นาย ภัทร วานิชชินชัย
144 นางสาว ภัทรกาญจน์ แป้งอ่อน
145 นางสาว ภัทราพร เชื้อกลาง
146 นาย ภัสณัฐ ฤทธิศิรินทร์
147 นางสาว ภาเกตุ จันทรพรชัย
148 นาย ภูมิพัฒน์ อุ่นเอมใจ
149 นางสาว มนัสนันท์ เรืองรัตนเมธี
150 นางสาว มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
151 นางสาว มิญช์ เลาหศักด์ิเสนา
152 นางสาว เมลดา สีหะวงษ์
153 นาย ยอดชัย เอ้ือวนาปักษา
154 พล.อ.ต.หญิง ยุพา เกษมสวัสด์ิ
155 นางสาว ยุวรี ชุมคณาศรี
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

156 นาย โยธิน ปริญญานนท์
157 นางสาว รวมพร วิสาวะโท
158 นางสาว รัชฎา โคสี
159 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีวิเศษ
160 นางสาว รัชนี กิติสุ
161 นาง รัตนาพร ไชยชาญ
162 นางสาว รุ่งธิดา จูฑะมงคล
163 นางสาว รุ่งฤดี สิริสมชัยสกุล
164 นางสาว เรณู ชลสายทรัพย์
165 นางสาว เรวดี สุกใส
166 นาง ลัดดา ปโยราศิสกุล
167 นางสาว ลัดดาวรรณ ต้ังเลิศสัมพันธ์
168 นางสาว วนิดา อินทร์ช่วย
169 นางสาว วนิดา ศิระวุฒิ
170 นาง วนิดา นาคนัตถ์
171 นางสาว วรณี ธนาภมรพิทักษ์
172 นาง วรนุช ศรีสรรพางค์
173 นางสาว วรรณเพ็ญ กําบุญเลิศ
174 นางสาว วรรณี อาภาภรณ์นพรัตน์
175 นางสาว วรหทัย เลิศธนพงศ์
176 นางสาว วรากร วะสัตย์
177 นางสาว วราพร สุงสุวรรณ
178 นางสาว วรินทร์ทิพย์ โชติภิวงศ์
179 นาง วริศรียา ยิ่งมาก
180 นาง วลัญชพร พุกะทรัพย์
181 นาง วสนันทน์ ภูวนาถอภิรมย์
182 นางสาว วัฒนี ล้ิมพรรัตน์
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

183 นาย วันชัย เกณฑ์พิทักษ์
184 นางสาว วารุณี ใจอารีย์
185 นางสาว วาสนา ธนูสา
186 นาย วิฆเนศ ด้วงทอง
187 นางสาว วิชุดา บุญอ่ิม
188 นาย วิบูลย์ สุขอวยชัย
189 นาง วิภา ฉัตรสุวรรณ
190 นางสาว วิภาวีย์ จรัสวราพรรณ
191 นางสาว วิมล พินทุพีรโกวิท
192 นาย วิรุฬ รักนุ้ย
193 นางสาว วิลาวัณย์ ปิยะกมลนิรันดร์
194 นาง วิลาสินี นฤพนธ์จิรกุล
195 นางสาว วิไลพร ลําลักษณไพบูลย์
196 นางสาว วิไลรัตน์ เตชปัญญากุล
197 นาย วิศักด์ิ พิริยะถาวร
198 นาง วีราภรณ์ ธันญะทวี
199 นาย ศรัณยู เทียนเทพ
200 นางสาว ศรุดา ขําเมือง
201 นางสาว ศรุดา รัตนพิชิตชัย
202 นางสาว ศศิธร ทองคํา
203 นางสาว ศศิธร ดํารงสินสวัสด์ิ
204 นางสาว ศิชล ธนวิโรจน์กุล
205 นางสาว ศิรดา พิมพกันต์
206 นาย ศิริชัย นันสุนานนท์
207 นาย ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง
208 นางสาว ศิริพร พรวิริยกุล
209 นางสาว ศิริเพ็ญ วรกิจวิจารณ์
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

210 นางสาว ศิริวรรณ ธาราเวชรักษ์
211 นาง ศิริวรรณ พางดํารงพาณิชย์
212 นางสาว ศุภางค์ บัวคํา
213 นาย สนธยา เรืองหิรัญ
214 นาย สมเกียรติ สีตะ
215 นางสาว สมจิตร ศรีงาม
216 นาย สมชาติ จิตเสรีรัตน์
217 นาย สมชาย ยะสูงเนิน
218 นาย สมบรณ์ โฆษิตวานิช
219 นาง สมรทิพย์ ศรีเปล่ียนจันทร์
220 นาย สมศักด์ิ อัศวธรรมิกกุล
221 นาย สมศักด์ิ นามศรีสุขสกุล
222 นาง สมาพร เสียงจักรสาย
223 นางสาว สรรินทร์ รุ่งแสง
224 นางสาว สาธวี ไชยเวช
225 นาง สาธิตา ปราโมทย์
226 นาง สาธิตา เธียรโอภาส
227 นางสาว สาวิตรี สิงห์โตทอง
228 นาย สินาท สุขสัมพันธ์
229 นางสาว สิรินทร์ญา จารีประสิทธิ์
230 นาง สิรินาฎ เอ้ือวนาปักษา
231 นางสาว สิริยา สิริมานุวัฒน์
232 นางสาว สิริวรรณ วงศ์วศวัฒน์
233 นางสาว สิวะพร สุดถ้อย
234 นาง สุกัญญา รัศมี
235 นางสาว สุจินดา ทองมะโรงสี
236 นาย สุชาต คณิตวรานันท์



10

ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

237 นาง สุชิน ใต้บวรพิทักษ์
238 นางสาว สุธาลักษณ์ สร้อยรุ่งเรือง
239 นาย สุธีร์ สาราช
240 นาง สุนทรี อารยสมบูรณ์
241 นาง สุนันทา ยิ้มสร้อย
242 นางสาว สุนิดา วิทยบํารุง
243 นางสาว สุนี เชื้อประกอบกิจ
244 นางสาว สุนีย์ สุนทรกิตติวงษ์
245 นางสาว สุนีย์ แซ่ล่ิม
246 นางสาว สุพัตรา พันธุ์สอาด
247 นางสาว สุภาณี ซุ่นอ้ือ
248 นางสาว สุภาพร เทพณรงค์
249 นาง สุมาลี โคกขุนทด
250 นางสาว สุมาลี ชาตรี
251 นางสาว สุร์พิชญา เหรียญบุญยงค์
252 นาย สุรศิษฏ์ เหลืองอรัญนภา
253 นางสาว สุรางค์ คงโภคา
254 นางสาว สุรีย์รัตน์ ศรีนิล
255 นาง สุวรรณา ฉัตรดํารงมงคล
256 นางสาว สุวรรณา ศรีหงส์
257 นางสาว สุวรรณี เกษมศรีธนาวัฒน์
258 นางสาว สุวรีย์ ศิริจันทร์ชื่น
259 นาย สุวัฒน์ เลิศมหากูล
260 นางสาว สุวัสสา ล่ิมปิยะกรณ์
261 นาง สุวาณี ทรัพย์พูนเกิด
262 นาง เสาวภา บึงกระเสริม
263 นางสาว โสภิดา สามัตถิยะ
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

264 นางสาว โสมรัตน์ พัฒนวงศ์ไพศาล
265 นางสาว หทัยรัตน์ นนท์นรเศรษฐ์
266 นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน
267 นาย อนุ ทองเกษม
268 นาย อนุชิต ตันวีระเกษม
269 นาย อภิชาติ มุสิเกษม
270 นาง อมรรัตน์ สุขสว่าง
271 นางสาว อรทัย สันทนาประสิทธิ์
272 นางสาว อรนุช โห้แจ่ม
273 นางสาว อรวรรณ พานทอง
274 นางสาว อรวรรณ เทพนิยม
275 นางสาว อรสา สถิตย์สุวงศ์กุล
276 นางสาว อรอนงค์ เขียวรัตน์
277 นางสาว อริสา ลิมปวิตร
278 นางสาว อัจฉรา สงวนศิลป์
279 นางสาว อัญชลี ขาวละออ
280 นางสาว อัญชลี ธีระพงษ์ผาสุข
281 นางสาว อัญชลี นันทวดีพิศาล
282 นางสาว อัญชลี ดิลกวิทยรัตน์
283 นางสาว อัญชลีกร วัลลภศิริ
284 นางสาว อัญชสา สุวรรณธีรวงศ์
285 นางสาว อารดา กาญจนโรจน์
286 นางสาว อารยา สมญารักษ์
287 นางสาว อําพา ขาวสุด
288 นางสาว อําภา ธนโอภาส
289 นาย อิทธิศักด์ิ ทรัพย์ธนอนันต์
290 นางสาว อิสรีย์ ไชยธนเวศย์
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

291 นาง อุไร วัยอัศว
292 นางสาว อุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
293 นาย เอกวัสส์ โรจน์ภิญโญพงศา
294 นาง เอ้ือมพร เลขจิตร
295 นางสาว ไกรพิชญ์ จ่าราช
296 นางสาว พิมวัญญา ญาหิรัญชัยสิริ
297 นางสาว สุปราณี ก้องเกียรติกมล

หมายเหตุ กําหนดการอบรม และแผนท่ีกระทรวงพาณิชย์ ตามแนบ

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
02 547 4407



 
 

ก าหนดการ 

โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” 

ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์
 

เวลา หัวข้อเร่ือง วิทยากร 

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. 
    (1 ชั่วโมง) 

 บัญชีหัวใจส าคัญของการบริหารธุรกิจ - นางสุภาพร  บุญแทน 
นักวิชาการพาณชิย์ช านาญการพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ความส าคัญของบัญชีกับธุรกิจ 
 หน้าที่ของธุรกิจตามกฎหมายบัญชี 
 วิธีการเลือกผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ  

 โครงสร้าง และประโยชน์ของงบการเงิน 
 การน าสง่งบการเงินทางอิเล็คทรอนิคส์ (e-Filing) 

 

 

10.15 - 12.15 น. 
    (2 ชั่วโมง) 

  ภาษีธุรกิจรู้ก่อนถูกปรับ 
 ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
 การเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 ความรับผิดชอบทางภาษีของธุรกิจ 

- นายอัคริศ  จงอยู่สุข 
นักวิชาการภาษีช านาญการ  
ส านักวชิาการแผนภาษี กรมสรรพากร 
 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 – 16.30 น. 
    (3 ชั่วโมง) 

 การใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ -  ดร.อิสริยา  พรหมสงฆ ์
กรรมการบริษัท รัชพร การบัญชีภาษี
อากรและกฎหมาย จ ากัด 
ส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 

  วิธีการอ่านงบการเงิน  
  เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน 
  กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคดิจิตอล 
  ข้อควรระวังในการใช้งบการเงนิ 

 การควบคุม และการตรวจสอบภายในของธุรกิจ  
 

  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  10.00 -10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

  กรมฯ มีอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เลี้ยงส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
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