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ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกใหเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

“โครงการสงเสริมความรูดานการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)”    

ณ หองฝกอบรมช้ัน 11  กรมพัฒนาธุรกิจการคา จ.นนทบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

***ส่ิงท่ีตองเตรียมมา*** 
1. ขอใหทานนําบัตรประชาชน และจําลําดับรายช่ือของทาน เพ่ือใชตอนลงทะเบียนดวย 
2. ขอใหทานเตรียม User Name และ Password ในการนําสง DBD e-Filing มาดวย (กรณีที่

ทานเปนนิติบุคคล) เพื่อใชในการอบรมวิธีการสมัครเขาโครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total 
Solutions for SMEs) 

 
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว นวลนอย เอ่ียมอรามศรี 

2 นางสาว เบญจวรรณ นุตนก 

3 นางสาว บุณญดา นิลสถาพร 

4 นางสาว วรากร ศิลปศาสตร 

5 นางสาว ทัศนีย เลิศบุญยะรตัน 

6 นาย ชาญชัย ชูกลิ่น 

7 นางสาว กัญญณัช สรรพศรี 

8 นาง นัฏฐาพร หลิว 

9 นางสาว สุวรรณา ชุนสิทธ์ิ 

10 นางสาว สุนทรี เวชพฤกษพิทักษ 

11 นาย อรรถพล วานิชชา 

12 นาย สมบูรณ โชคสิรสิวัสดิ์ 

13 นางสาว ปณพัสสร สิทธิเกรียงไกร 

14 นางสาว ลัดดา สุโงะ 

15 นางสาว จิตติมณฑ ปรีดานุชาต 
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

16 นาย คุณาธิป แสงฉาย 

17 นางสาว สุกฤตา จันทปภารักษ 

18 นาง ชลาลัย สุขสถิตย 

19 นาง วัชรี วัชระสีมานันท 

20 นางสาว กนกนุช ปรีตะนนท 

21 นางสาว ดวงใจ ธิติธํารงฤทธิกุล 

22 นางสาว นวพร สมประสงค 

23 นาง วราภรณ กุยเสง 

24 นาย วุฒิสิทธ์ิ บุญประเสริฐสุข 

25 นางสาว ยุวรรณดา ลีลาธนพงศ 

26 นางสาว ณฐมน บุนนาค 

27 นางสาว ธัญชนิต อุนใจ 

28 นาย นิพนธ สมพงษ 

29 นางสาว รชัยชามญชุ โตวิวัฒน 

30 นางสาว กนกธร สมบูรณผล 

31 นางสาว นวลจันทร โคกเสือ 

32 นางสาว ณวพรรณ สายสมยา 

33 นางสาว วฤณพร ลิ้มภคเลิศ 
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  รายชื่อผูเขาอบรมสํารอง 

                   ***ตามคําชี้แจงการรับสมัครอบรม กรมจะขอพิจารณาคัดเลือกผูเขาอบรมที่เปนผูประกอบการ 
SMEs ที่เขาเงื่อนไขในการไดรับการสงเสริมจากโครงการฯ ที่กรอกขอมูลครบถวนเปนลําดับแรกกอน  ดังน้ัน  กรมฯ 
ขอประกาศรายชื่อผูเขาอบรมสํารอง ซึ่งทานสามารถเขามารวมอบรมได โดย ทานจะตองนําโนตบุคมาเพื่อ
ประกอบการอบรมดวย และสําหรับอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรมที่มีรายชื่อสํารอง
เจาหนาที่ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสิทธิ์ของทานในวันอบรม*** 
 

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว ธัญญลักษณ รุจิวนารมย 

2 นางสาว ณัฐติพร พงษแสงสน 

3 นาง ฑลปราย วรรณทานะ 

4 นางสาว จีรนันท เศรษฐฉัตรกุล 

5 นาง วิมล มาลีเวช 

6 นาย ศักด์ิชัย ศิลปสิทธ์ิ 

7 นาย ณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 "โครงการสงเสริมความรูในการบริหารจัดการธุรกจิแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) " 

ณ หองฝกอบรมช้ัน 11  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น 

 

วัน/เวลา หัวขอ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 12.00 น. โปรแกรม Flow Account (โปรแกรมบัญชี) 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop) 

3 ผูแทนจากบริษัท โฟลวแอคเคาท 

จํากัด 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม Ztrus (โปรแกรมบัญชี) 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop) 

3 ผูแทนจากบริษัท แอ็คโคเมท จํากัด 

 

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

                   เวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
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ชื่อโปรแกรม คุณสมบัติ สิทธิพิเศษสําหรับ SME 

ที่เขารวมโครงการ 

โปรแกรม

FlowAccount 

คุณสมบัติ 

โปรแกรมบัญชีออนไลนสําหรับธุรกิจ SME ใชงานงาย 

ทุกที่ ทุกเวลา ที่จะเปนตัวชวยจัดการบัญชีธุรกิจของ

ผูประกอบการณ สนับสนุนการทําเอกสารซื้อ ขาย 

ใบกํากับภาษี ดวยตัวเอง ระบบจัดการสตอกแบบ Real 

time พรอมการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ทําใหสามารถรับรู

ยอดขายและคาใชจายไดตลอดเวลา 

1. ระบบจัดการเอกสารออนไลน 
1.ใบเสนอราคา 
2.ใบวางบิล / ใบแจงหนี้ / ใบสงของ 
3.ใบกํากับภาษี 
4.ใบเสร็จรับเงนิ 
5.ใบเพ่ิมหนี้ / ใบลดหนี้ 
6.ใบสั่งซื้อสินคา / ใบรับสินคา 
7.หนังสอืหัก ณ ที่จาย 
2.ระบบจัดการสตอก ออนไลน 
1.รายการสินคา 
2.รายการเคลื่อนไหว 
3.ตนทุนแบบ Periodic FIFO 
4.สินคาคงเหลือ 
3.บริหารเงินเดือน 
1.บริหารจัดการรายชื่อพนักงาน 
2.รายการปรับเพิ่ม / ลด ระหวางเดือน 
4.รายงานธุรกิจตาง 
1.รายงานยอดขาย 
2.รายงานเก็บเงิน 
3.รายการวางบิล  
4.รายงานคาใชจาย 
5.รายงานสินคาคงเหลือ 
6.ภาษี ซื้อ / ขาย 
7.ภาษีหัก ณ ที่จาย 
8.รายงานเงินเดือนและยอดสะสมเงินเดือน 
5.รายงานดานบัญชี 
1.งบทดลอง 
2.งบกําไรขาดทุน 
3.งบแสดงฐานะการเงิน 
6.ผังบัญชี และสมุดรายวัน 

ใชฟรีไมจํากัดระยะเวลา 

 

เหมาะกับธุรกิจ 

ธุรกิจทุกประเภท ยกเวน

ธุรกิจการเกษตร 
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ชื่อโปรแกรม คุณสมบัติ สิทธิพิเศษสําหรับ SME 

ที่เขารวมโครงการ 

โปรแกรม 

ztrus 

คุณสมบัติ 

เปนผูใหบริการระบบบัญชีออนไลน ที่จะชวยให

ผูประกอบการมีความสะดวกในการออกเอกสารบัญชีได

สะดวก ทุกที่ ทุกเวลาทั้งเอกสารฝงรายได และเอกสาร

ฝงคาใชจาย ชวยใหผูประกอบการดูงบการเงินออนไลน

ไดตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบสงเอกสารออนไลน และ

ชวยในการบันทึกบัญชีเบื้องตนสําหรับนักบัญชี เพียงเขา

ใชงานผานเว็บไซต นักบัญชีสามารถทํางานไดทุกที่ทุก

เวลา ไมจําเปนตองเขาออฟฟศ 

1.FREE ระบบออก

เอกสารมูลคา 2,999 บาท 

สําหรับ SME เพื่อใชใน

การออกเอกสาร  

2.SME แนะนําสํานักงาน

บัญชี FREE ระบบบัญชี 

สําหรับสํานักงานบัญชีที่ใช

กับทาน  

3.DBD แนะนําสํานักงาน

บัญชี  FREE ระบบออก

เอกสาร และ ระบบบัญชี

สําหรับลูกคารายแรก และ 

สํานักงานบัญชีเอง 

เหมาะกับธุรกิจ 

ธุรกิจทุกประเภท ยกเวน

ธุรกิจการเกษตร 
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แผนท่ีการเดินทาง 

 

 
 


