
ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลใบสมัครให้สอคคล้องคุณสมบัติ
ของโครงการ Total Solutions for SMEs และตามล าดับการสมัคร  ทัง้น้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วมการอบรมตามวันเวลา
ดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป

ตามก าหนดการและรับหนังสือรับรอง CPD เมือ่สิน้สุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ
1 นางสาว กชพร จันทร์แก้ว
2 นาย กมลไท อิทธิถาวร
3 นาย กฤษณ์ชัย ลชิตาวงค์
4 นาย กสิณ อมรินทร์แสงเพ็ญ
5 นางสาว กัญญส์ิริ ปนิไชยพัฒน์
6 นาย คมกริช ปลีแก้ว
7 นางสาว จีรยา ขนาบแก้ว
8 นาง จุฬาลักษณ์ นีเกรน
9 นาย เฉลิมชัย พิศิษฐวานิช
10 นางสาว ชลัยย์กร ยอดพิไลพรรณ
11 นางสาว ชาริณี กิจตระกูล
12 นาย ชูเกียรติ เส็งค าภา
13 นางสาว ซูซานา ตาเยะ
14 นาง ญาณิศาภา มีเจริญ
15 นาง ณัฐกมล วิโรจน์ปญัญาธร
16 นาง ณัฐภรณ์ ทักษิณก าเนิด
17 นางสาว ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย
18 นาย ธนัช เมฆประโยชน์
19 นางสาว ธันยพร จิรสงวนพงศ์
20 นาย นพดล ไชยอาม
21 นาง นวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์์

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ

การบริหารจดัการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)
ณ โรงแรมดวงตะวัน จงัหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 3  ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

                2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีี่จะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรมครบถ้วน

หมายเหต ุ*** กรมฯ ไดส้ง่ e-mail แจง้รายชื่อผู้มสีทิธเิขา้ร่วมอบรมฯ ใหท้าง e-mail ที่ทา่นไดล้งทะเบยีนไวอี้กหน่ึงชอ่งทาง

( โปรดจ าล าดบัที่/พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  เพ่ือลงทะเบยีนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบยีน )
( ทั้งน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เขา้อบรมสามารถสแกน QR CODE ได ้ตามเอกสารในหน้าที่ 4 )



ค าชีแ้จง *** 1. กรมฯ ขอประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลใบสมัครให้สอคคล้องคุณสมบัติ
ของโครงการ Total Solutions for SMEs และตามล าดับการสมัคร  ทัง้น้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วมการอบรมตามวันเวลา
ดังกล่าว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ารับการอบรมกับกรมฯ ในโอกาสต่อไป

ตามก าหนดการและรับหนังสือรับรอง CPD เมือ่สิน้สุดการอบรมเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถนับชัว่โมง CPD ได้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ

การบริหารจดัการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)
ณ โรงแรมดวงตะวัน จงัหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 3  ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

                2. กรมฯ ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชทีี่จะขอรับหนังสอืรับรอง CPD จะตอ้งเขา้รับการอบรมครบถ้วน

หมายเหต ุ*** กรมฯ ไดส้ง่ e-mail แจง้รายชื่อผู้มสีทิธเิขา้ร่วมอบรมฯ ใหท้าง e-mail ที่ทา่นไดล้งทะเบยีนไวอี้กหน่ึงชอ่งทาง

( โปรดจ าล าดบัที่/พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  เพ่ือลงทะเบยีนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบยีน )
( ทั้งน้ี เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เขา้อบรมสามารถสแกน QR CODE ได ้ตามเอกสารในหน้าที่ 4 )

22 นาง นิภาภรณ์ อินต๊ะมัง
23 นาย บญุหฤทธิ์ ค ามิ่ง
24 นาย บรูณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
25 นาง ปณพร
 สังข์สุวรรณ
์
26 นาง ปทิตตา ผิวอ่อน
27 นางสาว ภรณษา มโนกิตธนกร
28 นางสาว ภรูิศา ไชยอาม
29 นาย ยุพเรศ แสงหัวช้าง
30 นางสาว ยุพา มยุรวรรณพงศ์
31 นางสาว รุ่งทิวา บญุล้วน
32 นาง เรืองศิริ เส็งค าภา
33 นาย วชิรวิชญ์ คอทอง
34 นาง ศรีนวน สมนาค
35 นางสาว ศิริรัตน์ แสงประสิทธิ์
36 นางสาว สมปรารถนา เจริญผล
37 นาย หัสพล  จ ง วิไล
38 นางสาว อมรรัตน์ ศรีลาจันทร์
39 นางสาว อ าพัน มยุรวรรณพงศ์



 

 

รายละเอียดการจัดอบรมสัมมนา 
โครงการ Total Solutions for SMEs  

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

 โปรแกรม Flow Account    

นายธนัย  นพคุณ 
บริษัท โฟลว์แอคเค้าท์ จ ากัด 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
กลุ่มที่ 1   
นายธนัย  นพคุณ 
กลุ่มที่ 2   
นางสาวสราญรัตน์ ไว้เกียรติ 
ผู้แทนจากบริษัท โฟลว์แอคเค้าท์ 
จ ากัด 

09.00–10.00 น. - ภาพรวมของโปรแกรม 1 

10.00-12.15 น. - ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 2 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

 โปรแกรม e-Accounting for SMEs    

13.15 – 14.00 น. 

14.00 – 16.30 น. 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

1 

2 

นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
กลุ่มที่ 1   
นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มที่ 2   
นางสาวประภาพร สหปรีชานนท์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

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

             พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น.  



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชี 
และการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)  

ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 
 

1. เอกสารบรรยาย ช่วงเช้า (นายธนัย  นพคุณ)  โปรแกรม Flow Account 

https://drive.google.com/open?id=1NRkuxh6oiA8mSch8vnQqErGgLHxGoZmp 

 
 

 

 

 

 

 

2. เอกสารบรรยาย ช่วงบ่าย (นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน)  โปรแกรม e-Accounting for SMEs 

https://drive.google.com/open?id=1IV6CK7oZ5Y__oRp-MCJOXd1IY6YqTX0T 

 

 

 

 

  

3. แบบแสดงความคดิเห็น 

https://drive.google.com/open?id=1GcQBosSxBwoOLpXH_fIg0hJqbc4UBbgDqQtIQPQHCOE 
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