
**ค ำชี้แจง**

1. ผู้เข้ำอบรมต้องดำวนโ์หลดเอกสำรประกอบกำรอบรมด้วยตนเอง (ไมม่แีจกในวันอบรม)

2. ส ำหรับผู้ทีส่มคัรเข้ำรับกำรอบรมแลว้ หำกไมส่ำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งใหก้รมฯ ทรำบ

ลว่งหนำ้ภำยในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2566

(หำกไมแ่จ้งใหท้รำบกรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมใ่หเ้ข้ำรับกำรอบรมในโอกำสตอ่ไป)

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

“ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่

และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน”

วันอังคำรที่  28 กุมภำพันธ์ 2566

ณ ห้องนกยูง 123 ช้ัน 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครำช  

จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำรับกำรอบรม ก ำหนดกำรอบรม เอกสำรประกอบกำรอบรม แบบแสดงควำมคดิเหน็



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

1 นำงสำว กนกวรรณ สว่ำงเนตร 26 นำงสำว ชฎำพร ฤทธ์ิครบุรี

2 นำงสำว กฤษณำ พรมจันทึก 27 นำงสำว ชนัฏฐมณ เครือทอง

3 นำง กัญญำ โพธ์ิพันธ์ุ 28 นำงสำว ชนิณัฐ อ่ิมเอิบสิน

4 นำงสำว กัญญำรัตน์ เพชรจะโป๊ะ 29 นำงสำว ชลธิชำ สุวรรณ์

5 นำงสำว กัณย์ชนิดำภำ จ ำปำเทศ 30 นำงสำว ช่อผกำ ก่ิงแก้วกลำง

6 นำงสำว กำญจนำ หมอสัมฤทธ์ิ 31 นำงสำว ชุตินันท์  ธนุนำจำรย์

7 นำงสำว กิติยำ พลรักมิตร 32 นำง ญำณิศำ รัตนจักร

8 นำย เกรียงยศ ปำนทองเสม 33 นำงสำว ณภัทร เชิญกระโทก

9 นำงสำว เกศริน โพธ์ิกลำง 34 นำงสำว ณัชนิชกำนต์ ชินตะขบ

10 นำย โกมำรถ วรรณค ำ 35 นำงสำว ณัฎฐี แซ่ตัง

11 นำงสำว ขนิษฐำ ภวำรศรี 36 นำงสำว ณัฐณิชำ รินแก้ว

12 นำงสำว ขวัญแก้ว ชมเนตร 37 นำงสำว ณัฐนันท์ เล็กภิรมย์

13 นำงสำว ขวัญตำ อินทร์สูงเนิน 38 นำงสำว ณัฐพร  สุภำพ

14 นำงสำว ไข่ขวัญ หมำยด่ำนกลำง 39 นำงสำว ณัฐวรรณ บุญโยธำ

15 นำงสำว จณิสตำ บุญอุดร 40 นำงสำว ณิชกมล มำยอด

16 นำย จรัลชัย ประกำศวุฒิชน 41 นำง ดลฤดี อุดมเจตจ ำนง

17 นำง จรินทร์ เสือข ำ 42 นำงสำว ดำรำรัตน์ สังฆรัตน์

18 นำงสำว จินตนำ แก้วทับทิม 43 นำย ดุลยำธำร ลำยกลำง

19 นำงสำว จิรนันท์ วงศ์แสง 44 นำย เดชำ โพธ์ิรักษ์

20 นำงสำว จิระประวัติ โสภำพ 45 นำย ต่อศักด์ิ ภักดีสถิตธรรม

21 นำงสำว จิรัฏฐ์ คุณมำศ 46 นำงสำว เทพิน คล้ำยสุริยำ

22 นำงสำว จิรำภรณ์ รัตนประพันธ์ 47 นำงสำว ธนนันท์ คุมทิพย์

23 นำงสำว จิรำภำ เผด็จพำล 48 นำง ธัญญพัทธ์ ภัคสิริเศรษฐ์

24 นำงสำว จีระนันท์ วำลีประโคน 49 นำงสำว ธัญญำลักษณ์ เนียมอ่อน

25 นำงสำว ฉัตร์รวี ธนำสินประดิษฐ์ 50 นำงสำว ธำรีรัตน์ ซ่ือสัตย์

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันอังคำรท่ี  28  กุมภำพันธ์  2566   เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ ห้องนกยูง 123 ช้ัน 4  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครำช  จังหวัดนครรำชสีมำ

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2566

ช่ือ-นำมสกุลช่ือ-นำมสกุล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันอังคำรท่ี  28  กุมภำพันธ์  2566   เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ ห้องนกยูง 123 ช้ัน 4  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครำช  จังหวัดนครรำชสีมำ

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2566

ช่ือ-นำมสกุลช่ือ-นำมสกุล

51 นำงสำว ธิดำรัตน์ รำกพุดซำ 76 นำงสำว ปิยะนุช ลำดลำ

52 นำงสำว ธิติมำ โกรัมย์ 77 นำงสำว ปุณยนัทธ์ หนูแหยม

53 นำงสำว ธีวำภรณ์ ศรีวิชัย 78 นำงสำว ผกำมำศ เสียงใหม่

54 นำงสำว นรีกำญจน์ ปัสสำสุ 79 นำง ผ่องศรี แสนพันธ์ุศิริ

55 นำงสำว นฤพร ครุฑธำโรจน์ 80 นำย พงษ์ศรัณย์ สิริบุญวัฒนำ

56 นำงสำว นวพร ชมกลำง 81 นำง พนิดำ ฝ่ำยอินทร์

57 นำงสำว นันท์ชพร อ่อนม่ิง 82 นำง พรทิพย์ พิริยำยนต์

58 นำงสำว นันทนำ สุขวงค์ 83 นำงสำว พรทิพย์ หัสสะครบุรี

59 นำย นันทวุฒิ จิตจ 84 นำงสำว พรนิภำ ไพศำลพันธ์

60 นำง นำตยำ เอกประโคน 85 นำงสำว พรพิมพ์สุภำ กังวำนรัตนกุล

61 นำง นิลัดดำ ฤทธ์ิจอหอ 86 นำง พรเพ็ญ องอำจวำจำ

62 นำง นิสำ ศรีนวล 87 นำงสำว พรรณทิพย์ มำประสงค์

63 นำง นุชนำฎ ปำนทองเสม 88 นำงสำว พัชรพร นำคสัมฤทธ์ิ

64 นำงสำว เนำวรัตน์ ธรรมเสนำ 89 นำงสำว พัชรินทร์ กล่ินกระโทก

65 นำงสำว บัวริม ปึกสันเทียะ 90 นำงสำว พัชรี ของโพธ์ิ

66 นำงสำว บุษรำ บัวเผ่ือน 91 นำง พิชญ์ชญำศำ  กีรติผำติโรจน์ 

67 นำงสำว เบญจพร ศรีประสงค์ 92 นำงสำว พิชญำ ครวนขุนทด

68 นำงสำว เบญจมำภรณ์ แปลนนำค 93 นำงสำว พิมพ์พัฒน์ ชำญสูงเนิน

69 นำงสำว เบญจวรรณ คงกระโทก 94 นำงสำว พิไลวรรณ มำตวังแสง

70 นำงสำว ปภำวดี ล้ิมวิไลกุล 95 นำง พูนทรัพย์ ศรีสม

71 นำงสำว ปริชญำ สิทธิวิชชำพร 96 นำงสำว ภัณฑิรำ ค ำจันทึก

72 นำงสำว ปัทมำ กระจ่ำงโพธ์ิ 97 นำย ภำกร รวมภักดี

73 นำงสำว ปำริชำต สูงส่งคุณธรรม 98 นำงสำว ภำวิณี ภู่ห้อย

74 นำง ปำลิดำ อมรสวัสด์ิวัฒนำ 99 นำงสำว ภิญญดำ เจิมจะบก

75 นำงสำว ปิยทิพย์ ปอโนนสูง 100 นำงสำว ยุวดี ชุ่มค ำ



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันอังคำรท่ี  28  กุมภำพันธ์  2566   เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ ห้องนกยูง 123 ช้ัน 4  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครำช  จังหวัดนครรำชสีมำ

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2566

ช่ือ-นำมสกุลช่ือ-นำมสกุล

101 นำงสำว ยูถิกำ เกิดจันทึก 126 นำงสำว ศศิพิมพ์ พวงชมภู

102 นำง รยำภำ แสงศรีลำ 127 นำง ศศิมำ พยัคฆำ

103 นำงสำว ระวีวรรณ ลังโคกสูง 128 นำงสำว ศศิวิมล เผือกจันทึก

104 นำงสำว รัชดำ โมมขุนทด 129 นำงสำว ศิริพร แก้มกระโทก

105 นำงสำว รัชนก ชวดชัยภูมิ 130 นำง ศิริพร ไชยนอก

106 นำงสำว รัชนี กำญจนวัฒนำ 131 นำงสำว ศุกลรัตน์ รุ่งเจริญพงษ์

107 นำงสำว รัชนี ดีไว 132 นำงสำว ศุภมำส ปิยอิสระกุล

108 นำง รุ่งเรือง เฟ่ืองกล่ิน 133 นำงสำว สมควร ประเสริฐ

109 นำงสำว รุจิสำ หมำยสอนกลำง 134 นำย สมใจ โล่ห์ประธำน

110 นำงสำว ลลิตำ โพนสวำง 135 นำงสำว สมฤดี ชัยศิริ

111 นำงสำว ลักขณำ พูนเกิดมะเริง 136 นำง สวรรณพร ธิสันเทียะ

112 นำงสำว ลักขณำ นันทเขตต์ 137 นำง สวิตตำ สำระรัตน์

113 นำงสำว วณิชยำ ยังสูงเนิน 138 นำย สังคม อุ่นธง

114 นำง วรรณวนัช ดีสมโชค 139 นำงสำว สำวิตรี เชิดชูณรงค์

115 นำงสำว วรำงคณำ สิริพันธ์สวัสด์ิ 140 นำงสำว สิรำมล แดงงำม

116 นำย วัชรินทร์ แดงมณี 141 นำงสำว สุกัญญำ ไชยเดช

117 นำง วัชรี ประดิษฐ์ค่ำย 142 นำงสำว สุธิดำ พันไชย

118 นำงสำว วัชรีพร จันทร์เพชร 143 นำงสำว สุปรำณี ประสพมิตร

119 นำย วัศพล วิจำรณปัญญำ 144 นำงสำว สุปรำณี ก้องเกียรติกมล

120 นำงสำว ว่ำนทิพย์ บัวจรูญ 145 นำงสำว สุพัตรำ ใจช่ืน

121 นำง วีณำ กลึงกลำง 146 นำงสำว สุพัตรำ ค้ ำจุน

122 นำย วีระยุทธ ชัยบุหงำ 147 นำย สุริยะ มำเทศ

123 นำย ศรเทพ แซ่ย่ำง 148 นำงสำว สุรีพันธ์ นิยม

124 นำงสำว ศรีสุวรรณ มรกตเมืองปัก 149 นำงสำว สุวรรณำ เน่ืองกระโทก

125 นำงสำว ศศิธร กินขุนทด 150 นำง สุวรรณี สีหะวงษ์



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันอังคำรท่ี  28  กุมภำพันธ์  2566   เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ ห้องนกยูง 123 ช้ัน 4  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครำช  จังหวัดนครรำชสีมำ

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2566

ช่ือ-นำมสกุลช่ือ-นำมสกุล

151 นำงสำว เสำวนิตย์ อิทธโร 161 นำงสำว อรวรรณ อุ่นจันทึก

152 นำงสำว เสำวลักษณ์ หรรษ์ต่อยุทธ 162 นำงสำว อรัญญำ หน่ึงด่ำนจำก

153 นำงสำว แสงรวี ประจักษ์รัตนกุล 163 นำงสำว อริสรำ กุลศิริ

154 นำงสำว หทัยชนก สนพะเนำ 164 นำง อังคณำภำ วิธิศุภกร

155 นำง ฬภัทรชำ ตู้จ ำนงค์ 165 นำงสำว อัจฉรำ ทองม่วง

156 นำงสำว อนุชิดำ บุบผำลำ 166 นำงสำว อัฐตำภรณ์ แก้วหม่ืนไวย

157 นำงสำว อนุธิดำ สีสุขโข 167 นำง อัมรำ มำตย์เมือง

158 นำงสำว อนุธิดำ หลุยจันทึก 168 นำงสำว อินทิรำ งอกโพธ์ิ

159 นำง อภิณี ขจรศรี 169 นำงสำว อิสรำภรณ์ แหยมต้ัง

160 นำงสำว อรทัย วำระนุช 170 นำย อุทัย ก่ิงโพธ์ิ

171 นำงสำว อุไรรัตน์ ปอสูงเนิน



 

 
 

กำหนดการอบรม 
โครงการอบรม เรื่อง “กา้วทนัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยฉ์บับปรบัปรงุใหม่ 

และเตรยีมความพรอ้มการนำส่งงบการเงิน” 

วนัอังคารที่  28  กมุภาพันธ ์2566   
ณ หอ้งนกยงู 123 ชัน้ 4  โรงแรมเซนเตอร ์พอยต ์เทอรม์นิอล 21 โคราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 

วนั/เวลา รายการ วทิยากร 

08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน  

09.00-12.00 น.   Update กฎหมาย 
     - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 
     - พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน  
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565   

- นายกิตติศักดิ ์ โชตพินชิเศรษฐ์ 
  นกัวิชาการพาณชิย์เชี่ยวชาญ          
  (ด้านการจดทะเบยีนธุรกจิ) 

- นางสาวสุชาดา  เหล่าพูลสขุ 
  ผูอ้ำนวยการสว่นพฒันากฎหมาย 1  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

12.45-14.45 น. 
  

 การจัดหาผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี  และวิธีการตรวจสอบ 
รายชื่อผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ของกิจการ 

 ประเด็นปัญ หาที่ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจพบบ่อยจากการ         
รับงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมแนวทางแก้ไข 

- นางสาวพนดิา  วิไลวงศ ์
  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 

 

15.00-16.00 น.   การใช้ประโยชนจ์าก Data Warehouse คลงัขอ้มลูของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

- นางสาวสนุันทา  ทวนคง 
  นกัวิชาการพาณชิย์ชำนาญการ 

- นางสาววรญัญา  มไหสวริยะ 
  นกัวิชาการพาณชิย์ปฏบิัติการ 

 
หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.00 – 10.15 น. และ  เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                   พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 น. – 12.45 น. 

 

 



https://drive.google.com/drive/folders/1bBBmaH8fH

-7QrpJENxMwntgAyOarBpNl?usp=sharing

เอกสารประกอบการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/1bBBmaH8fH-7QrpJENxMwntgAyOarBpNl?usp=sharing


แบบแสดงความคิดเห็น

https://forms.gle/whYreZNZD1jDzL2s7

โปรดให้ความร่วมมือในการกรอกแบบแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือน าไปปรับปรุงในการอบรมคร้ังต่อไป

https://forms.gle/whYreZNZD1jDzL2s7

