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ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกใหเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

“โครงการสงเสริมความรูดานการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)”    

ณ หองฝกอบรมช้ัน 11 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จ.นนทบุรี 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 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) เพ่ือใชในการอบรมวิธีการสมัครเขาโครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total 
Solutions for SMEs) 
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว นิรมล ฉัตรจินดา 

2 นางสาว เพชรรัตน สุวรรณโอภาสกุล 

3 นาย ธวัชชัย จําเรญิสนทิ 

4 นางสาว ภัทรินญา มากเจริญ 

5 นางสาว ภัทรานิษฐ จีระเคยีงศิริ 

6 นาย ภาสวร สุรเตชวณิช 

7 นาย ทศพร สุรเตชวณิช 

8 นางสาว ไพรมณี เฉิดผล 

9 นางสาว ศรีสุวรรณ นีรชรานุสรณ 

10 นาย ยุทธศักดิ์ ชัยมานะ 

11 นางสาว สุภาภรณ พฤกษามหาลาภ 

12 นาย วุฒิสิทธ์ิ บุญประเสรฐิสุข 

13 นาย สุภัทร ธุระธรรมานนท 

14 นางสาว วาสนา นะเมตตาจิต 

15 นางสาว กนกลักษณ ทุเรียน 
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

16 นางสาว นิตยา เลา 

17 นาง นางสุวัชรา ไผรําลึก 

18 นาย ชยพงศ อมรศรีสิน 

19 นาง พวงรัตน ขวดพุทรา 

20 นางสาว สุทธสินี พุฒตาล 

21 นางสาว ปริมนิภา อูไพบูรณ 

22 นางสาว ภัทรา สิทธิแสง 

23 นาง อภิภาดา มัคครากุล 

24 นางสาว ศศิธร ทองปน 

25 นางสาว อรวรรณ เทพนิยม 

26 นาง อังคนา สายน้ําเย็น 

27 นาย บุญเลิศ เจริญสุข 

28 นาย ฐติิชัย ทองแมน 

29 นางสาว ธนพร พืชเก้ือกูล 

30 นางสาว ศิริเพ็ญ วิบูลยกาญจน 

31 นาง กฤษณา วิเศษสินธุ 

32 นาง อภิญญา นันทะแขม 

33 นางสาว ปราณี เอกสุภักดิ์ 

34 นาย พิชัยวัสส ตรัยรัตนากร 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 "โครงการสงเสริมความรูดานการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ หองฝกอบรมช้ัน 11  กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น 

วัน/เวลา หัวขอ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00–12.00น. โปรแกรม Double M Samakkee 1 

(โปรแกรมงานขายหนาราน) 

3 
ผูแทนจากบริษัท ดับเบิล  เอ็ม 

เทคโนโลยี แมเนจเมนท จํากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม e-Accounting for SME 

(โปรแกรมงานขายหนาราน) 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop) 

3 ผูแทนกรมพัฒนาธรุกิจการคา 

          

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

                                  พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

กองกํากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

โทร. 0 2547 5981 
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แผนท่ีการเดินทาง 

 

 
 


