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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. 
 

***ขอให้ท่านน าบัตรประชาชน และจ าล าดับรายช่ือของท่าน เพื่อใชต้อนลงทะเบียนด้วยค่ะ*** 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นาย สุวัฒน ์ เลิศมหากูล 

2 นาย สมศักดิ์ นามศรีสุขสกุล 
3 นางสาว นฤมล อมรมนัสวงษ์ 
4 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา 
5 นาย ภาสกร ชัยมงคล 
6 นาง ศรีสุดา ชัยมงคล 
7 นาง อารีวรรณ สันติสิริพงศ์ 
8 นางสาว วิมลลักษณ์ ฉันทนาเลิศ 
9 นางสาว ชื่นจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์ 
10 นางสาว อารีรัตน์ วุฑฒิชัยพันธุ์ 
11 นางสาว อุทัย มโนหรทัต 
12 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต 
13 นางสาว พัทธนันท์ พรรณา 
14 นางสาว สุรัตน์ สิริคุณวุฒิ 
15 นางสาว นฤมล สมดุลยกนด 
16 นางสาว ฐานมญ ชนนท์รดากุล 
17 นาย วีระชัย กิจเก้ือโกศล 
18 นาง พรพิมล ยังประภากร 
19 นางสาว ปนุสสรา อร่ามวาณิชย์ 
20 นาย ศราวุฒื แช่มศักดิ์สิทธิ์ 
21 นางสาว กมลวรรณ บ ารุงสุข 
22 นางสาว สุวิมล ศรีนคร 
23 นาย นรเทพ ปิ่นเพชร 
24 นาง ชุติมา คงมีผล 
25 นางสาว ปานตา ตันติยาพงศ์ 
26 นาย ทวียศ โยมา 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
27 นางสาว ทิพรัตน์ ค าน าลาภ 
28 นางสาว นภัสภรณ ์ ราชเทียร 
29 นาง เกษร ดีมานพ 
30 นาย คเณศ รังสิพราหมณกุล 
31 นางสาว สิริจิต โพธิ์ทองนาค 
32 นาย ปรัชญา วงศ์วารี 
33 นาง นภาพร ประกฤติกรชัย 
34 นาง กษิรา ศรีลอยเมือง 
35 นาง นันห์สัณห์ โพธิ์ถึง 
36 นาย สุรศักดิ์ ภวปัญญากุล 
37 นาย กัณฑ์เอนก วงศ์วารี 
38 นางสาว ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมส ารอง 
                   ***ตามค าชี้แจงการรับสมัครอบรม กรมจะขอพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ที่เข้าเงื่อนไขในการได้รับการส่งเสริมจากโครงการฯ เป็นล าดับแรกก่อน  และส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไป กรมจะ
ขอพิจารณาในล าดับถัดไป 
                   ดังนั้น  กรมขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส ารอง ซึ่งท่านสามารถเข้ามาร่วมอบรมได้ โดยท่าน
จะต้องน าโน๊ตบุ๊คมาเพ่ือประกอบการอบรมด้วย*** 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นาย ประเสริฐ บุญศรี 
2 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 
3 นางสาว เพชราวรรณ์ ตั้งสิทธิธรรม 
4 นางสาว นิภา เต็มกษาปน์ 
5 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธุ์วุฒิภิญโญ 
6 นางสาว ลิปิการ ์ ธัญวรพาณิชย์ 
7 นาง ณัฐญดา มิ่งบรรเจิดสุข 
8 นางสาว จงกล จารุจันทร์นุกูล 
9 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ 
10 นาย สาโรจน ์ ประวิตรวงศ์ 
11 นางสาว เนตรนภา บุญส่ง 
12 นางสาว สุธีร์ดา บุญญาภิวัฒน์ 
13 นาง วิภาว ี สืบสันติกุล 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
 "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00–12.00น. โปรแกรม ระบบบัญชีส าเร็จรูป DACCOUNT 
และ DACCOUNT Mini ERP (โปรแกรมบัญชี) 

3 ผู้แทนจากบริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ 
จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม Peak Account (โปรแกรมบัญชี) 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

3 ผู้แทนจากบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิ
เจนท์ จ ากัด 

 

หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                   เวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทร. 0 2547 5981 

 

 



หนา้ 4 จาก 4 
 
 

แผนที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

รถประจ าทางสาย 64 , 69, 191 
 รถโดยสารขนาดเล็ก ท่าน้ านนท์ – วัดชมภูเวก  รถสองแถวสายท่าน้ านนท์ – สนามบินน้ า 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานสีะพานพระนั่งเกล้า ต่อด้วยรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ รถสองแถว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


