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บทคัดย่อ  

 ในการด าเนินท าธุรกิจต่างๆ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจน สินทรัพย์และหนี้สิน และทุนของกิจการ อันมีผลต่องบการเงิน เมื่อมีปัญหากิจการ 

ไม่มีเอกสารหรือ หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้แล้งจะท าให้ระบบบัญชีไม่เป็นระเบียบ ดั้งนั้นกิจการทุกกิจการ 

จึงต้องมีการจัดท าบัญชี เพ่ือท าให้กิจการทราบผลหารด าเนินงาน และหลักฐานทางการเงินของกิจการ 

 เนื่องจากกิจการปั๊มน้ ามันทรัพย์มาก เป็นปั๊มน้ ามันขนาดกลางในชุมชนหมู่บ้าน ในการท ากิจการ 

เจ้าของกิจการได้เก็บเพียงเอกสารต่างๆไว้ แต่ไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็นระบบ จึงท าให้เกิดปัญหาในกิจการ 

เพราะกิจการไม่ทราบถึงฐานะทางการเงิน และที่มาของรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น และเพ่ือจะ

สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด และควบคุมดูแล สินทรัพย์ของกิจการได้ จึ งได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้

ปั๊มน้ ามันทรัพย์มาก ซึ้งตั้งอยู่ที่ 172 ม. 5 บ้านดงน้อย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ผู้จัดท าจึงจัดท าบัญชีตามกระบวนการบัญชีที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามขั้นตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

ปั๊มน้ ามันทรัพย์มากต่อไป 

 

1. บทน้า 

ในการท าธุรกิจต่างๆ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 ที่เกิดขึ้นตลอดจน สินทรัพย์หนี้สิน และทุนของกิจการ อันมีผลต่อการท างบการเงิน เมื่อมีปัญหา

กิจการ ไม่มีเอกสาร หรือ หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้แล้วจะท าให้ระบบบัญชีไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น 

กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี เพ่ือท าให้กิจการทราบผลการด าเนินงาน และหลักฐานทางการเงิน

ของกิจการ 

เนื่องจากกิจการปั๊มน้ ามันทรัพย์มาก เป็นปั๊มน้ ามันขนาดกลางในชุมชนหมู่บ้าน ในการท ากิจการ 

เจ้าของกิจการได้เก็บเพียงเอกสารต่างๆไว้ แต่ไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็นระบบ จึงท าให้เกิดปัญหาในกิจการ 

เพราะกิจการไม่ทราบถึงฐานะทางการเงิน และ ที่มาของรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น และเพ่ือสามารถ
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ตรวจสอบข้อผิดพลาด และควบคุมดูแล สินทรัพย์ของกิจการได้  จึงได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้ปั๊มน้ ามันทรัพย์

มาก ซึ่งตั้งอยู่ที่ 172 หมู่ 5 บ้านดงน้อย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้จัดท าจึงจัดท า

บัญชีตามกระบวนการบัญชีที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามขั้นตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการปั๊มน้ ามันทรัพย์

มากต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือการศึกษากระบวนการจัดท าบัญชีที่เหมาะสม 

2.   เพ่ือจัดท าบัญชีให้ปั๊มน้ ามันทรัพย์มากอย่างเป็นระบบ 

3.   เพ่ือน าความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

3.  ขอบเขตของโครงการ 

ศึกษาเฉพาะเรื่องรูปแบบทางบัญชีที่เหมาะสมกับโครงการวิชาชีพ การจัดท าบัญชีปั๊มน้ ามันทรัพย์มาก 

ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 

2556 

 

4. วิธีด้าเนินงาน 

          1. เสนอหัวข้อโครงการ 

 2. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการ 

 3. ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 

 4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารูปเล่มโครงการ 

 5. น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการ 

 6. แก้ไขและปรับปรุงรูปเล่มโครงการ 

 7. จัดท ารูปเล่มโครงการตามที่แก้ไข พร้อมน าส่ง 

 
5.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

1.  ความหมายของการบัญชี 

มีการพบหลักฐานว่า การบัญชีเกิดข้ึนมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดท าบัญชีสินค้า บัญชี
ค่าแรง และค่าภาษีอากรในเมโสโปเตเมีย ต่อมาก่อนคริสตศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอิตาเลี่ยนได้พัฒนาระบบ 
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บัญชีคู่ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก แต่หลักเกณฑ์ต่าง ๆที่เขาคิดขึ้นนั้นไม่ได้รวบรวมไว้จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1494 นาย 
FRA LUCA PACIOLI ชาวอิตาเลี่ยน ได้แต่งหนังสือชื่อ เรียกสั้น ๆ ว่า "Summa" เป็นต าราว่าด้วยการค านวณ
เกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิตการแลกเปลี่ยนเงินตรารวมทั้งการบัญชี ซึ่งเขาได้รวบรวมกฎเกณฑ์ต่าง ๆของ
หลักการบัญชีคู่ไว้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งวิชาการบัญชี" ต่อมาราวคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 18 เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ มีการลงทุน
กันมากขึ้นโดยเฉพาะมีการลงทุนร่วมกันท าให้เกิดความคิดที่จะบันทึกบัญชีกิจการแยกต่างหากจากเจ้าของเพ่ือ
จะได้ทราบว่าใครลงทุนเท่าใด และมีสิทธิส่วนได้ ส่วนเสียในกิจการเท่าใดนอกจากนั้นยังมีการจัดท างบการเงิน
เพ่ือรายงานถึงผลการด าเนินงานและฐานะของธุรกิจให้ผู้ร่วมลงทุนได้ทราบซึ่งแนวความคิดนี้เป็นที่ยอมรับและ
ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน  

การบัญชี (Accounting) คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวมการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทาง
การเงิน (Pride, Hughes and Kapoor. 1996 : 534)  
 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งเรียกย่อว่าส.บช. (The Institute of 
Ceritfied Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดังนี้  

การบัญชี (Accounting)  หมายถึง  ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนกและท าสรุปข้อมูลอัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็  คือ  การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
2.  ความหมายของงบทดลอง  

งบทดลอง  หมายถึง  งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
และผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่ 
 ในการบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบบัญชีคู่  เมื่อรายการที่เกิดขึ้นจะต้องมีการบันทึกบัญชีด้านเดบิตและ
เครดิตด้วยจ านวนเงินที่เท่ากันเสมอในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไปทั้งด้านเดบิตและเครดิตด้วยจ านวนเงินที่เท่ากันและเก็บยอดจากสมุดแยกประเภททั่วไป 
(ยอดคงเหลือ)  มาจัดท างบทดลองและยอดรวมจ านวนเงินด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันเสมอ 
 การจัดท างบทดลองประกอบด้วยบัญชี  5 หมวด  คือ  สินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้  
และค่าใช้จ่าย  ซึ่งในการท างบทดลองกิจการจะมีการจัดท าทุก  1  เดือน  3  เดือน6  เดือนหรือ  1 ปีขึ้นอยู่
กับกิจการนั้นๆ 
3.  ความหมายของงบการเงิน 

งบการเงิน  (Financial statement)  หมายถึง  งบที่จัดท าข้ึนเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ  วันหนึ่งวันใด  ซึ่งงบการเงินต้องจัดท าอย่างน้อยปีละ  1 ครั้งและน าเสนอ
ข้อมูลสินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้  ค่าใช้จ่ายของกิจการ 

งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35(ปรับปรุง 2550)  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ประกอบด้วย 
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 1)  งบดุล  เป็นงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งงบดุลจะให้
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรของกิจการ(สินทรัพย์)และสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพยากรเหล่านั้น(หนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของ) 

 2)  งบก้าไรขาดทุน  เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  3)  งบกระแสเงินสด  เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะแสดงแหล่งที่ใช้เงินสด เงินสดที่เพ่ิมข้ึนลดลง กิจกรรมลงทุนข้อมูล
ในงบกระแสเงินสดจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการได้ 
  4)  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  เป็นรายงานต่อท้ายงบการเงินจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมที่มี
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์งบการเงินท าให้ทราบงบการเงินนั้นใช้นโยบายบัญชีและหลักเกณฑ์อย่างไรในการท า
งบการเงิน 
  5)  รายงานของผู้สอบบัญชี  ในการใช้งบการเงินของกิจการผู้ใช้งบการเงินควรอ่านรายงาน
ของผู้สอบบัญชีให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจแสดงไว้ครบถ้วนถูกต้อง 
4.  หลักการบัญชีเกี่ยวกับ รายได้ และค่าใช้จ่าย 

รายได้  ส าหรับคนทั่วไปรายได้หมายถึงจ านวนที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรื อบริการแต่
ความหมายในทางบัญชีจะกว้างกว่านั้นกล่าวคือ รายได้หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ
ระยะเวลาบัญชีในรูปของการได้รับหรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของเพ่ิมขึ้นทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ ดังนั้นในความหมายของการ
บัญชีรายได้อาจเกิดมาจากการขายสินค้าหรือบริการการที่สินทรัพย์ที่บริษัทถือไว้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนหรือจากการที่
เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ในการปรับโครงสร้างหนี้ 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีจากการจ่ายหรือการ
ลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วน
ทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ ดังนั้นในความหมายของการบัญชี ค่าใช้จ่ายจึงไม่ใช่มีเพียงต้นทุนของ
สินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่านั้นแต่รวมถึงผลขาดทุนจากการที่สินทรัพย์หรือสินค้าที่บริษัทถือ
ไว้มีมูลค่าลดลงหรือขาดทุนจากไฟไหม้ด้วย 

การรับรู้รายได้  หลักการบัญชีก าหนดให้บริษัทรับรู้รายได้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อบริษัทได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สินและเมื่อบริษัท
สามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือรวมทั้งต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
จะเกิดรายการนั้นขึ้น เช่นการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการขายสินค้าหรือบริการและการลดลงของหนี้สิน
เนื่องจากเจ้าหนี้ยกหนี้ให้ โดยทั่วไปในการขายสินค้าหรือบริการเงื่อนไขในการรับรู้รายได้จะครบถ้วนเมื่อบริษัท
ได้มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้วบริษัทส่วนใหญ่จึงรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการแล้ว อย่างไรก็ตามแม้จะมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้วแต่ถ้ายังไม่แน่นอนว่าจะเก็บเงินได้บริษัท
จะต้องไม่รับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบแต่จะรับรู้รายได้เมื่อได้รับช าระเงิน 
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การรับรู้ค่าใช้จ่าย  ตามหลักการบัญชีบริษัทควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตของบริษัทลดลงเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินและบริษัท
สามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือค่าใช้จ่ายให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดย
ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นกับรายได้ที่ได้มาจากรายการเดียวกันนั่นคือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวพันโดยตรงกับรายได้จะต้องรับรู้ไว้ในงวดเดียวกับงวดที่มีการรับรู้รายได้ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายประเภทนี้ 
ได้แก่ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้าเมื่อบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในหลายรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทจะรับรู้รายจ่ายนั้นเป็นสินทรัพย์และกระจายมูลค่าของ
สินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามสัดส่วนของประโยชน์ที่ได้รับในงวดนั้นๆตัวอย่างของค่าใช้จ่าย
ประเภทนี้ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ส านักงานค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชีส าหรับรายจ่ายที่มี
ประโยชน์เฉพาะงวดบัญชีนั้นก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนั้นทันที ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ได้แก่
เงินเดือนของพนักงานฝ่ายขายและบริหาร ค่าสาธารณูปโภคของส านักงาน นอกจากนี้ถ้ามีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่มี
ความไม่แน่นอนถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตบริษัทต้องรับรู้รายจ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่าย ในงวดที่เกิด
รายจ่ายนั้นทันทีตัวอย่างของค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 

 
6. ผลการด้าเนินงาน 
งบทดลอง 

        ปั๊มน ้ามันทรัพย์มาก 
         งบทดลอง  

          ณ   วันที่   31  มีนาคม   2556 
 

รายการ เลขที่บัญชี 
เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินสด   101 226,036 -   
ทุน  301  - 200,000 - 
ขายน้ ามัน 401   245,021 - 
ซื้อสินค้า 501 217,140 -   
ค่าไฟฟ้า 502 1,845 -   

รวม  445,021 - 445,021 - 
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งบก้าไรขาดทุน 
ปั๊มน ้ามันทรัพย์มาก 

งบก้าไรขาดทุน 
ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่   31  มีนาคม   2556 

        หน่วย:บาท 
รายได้ 
    ขายน้ ามัน                                                                                     245,021 
    ต้นทุนขาย                                                                                                       217,140 
    ก าไรขั้นต้น            27,881 
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิงาน 
    ค่าไฟฟ้า               1,845                              1,845 
ก้าไรสุทธิ                                                        26,036 
 
งบดุล 

ปั๊มน ้ามันทรัพย์มาก 
งบดุล 

ณ     วันที่    31  มีนาคม   2556 
หน่วย:บาท 

 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด                                 226,036 
รวมสินทรัพย์                                226,036 

 
 

หนี สินและส่วนของเจ้าของ 
 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน                                 200,000 
บวก ก าไรสุทธิ                                                                                            26,036 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                           226,036 
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7. สรุปผลด้าเนินงาน 
ในการท าโครงการ  การจัดท าบัญชีปั๊มน้ ามันทรัพย์มาก  จากผลการด าเนินงานของกิจการมีผลก าไร

สุทธิอยู่  26,036 บาท ซึ่งน าไปบวกเข้ากับส่วนของเจ้าของ  200,000  บาท เท่ากับทุน  226,036 บาท 
 

8. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  ปัญหา 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับโครงการปั๊มน้ ามันทรัพย์มาก มีปัญหาดังนี้ 
1.  ผู้ศึกษา มีความรู้ในด้านการบัญชีค่อนข้างน้อย 
2 . ผู้ศึกษา มีความรู้ทางด้านการจัดท าโครงการค่อนข้างน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรศึกษา ความรู้เพ่ิมเติมในการจัดท าบัญชี ให้มากขึ้น 
2.  ควรมีเอกสาร ตัวอย่างในการท าโครงการให้แก่นักศึกษา ให้มากกว่านี้ 

 
9.  เอกสารอ้างอิง 
ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ , 2552. การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 1  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วังอักษรจ ากัด 
มนัสชัย  กีรติผจญ, เพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา. 2546 การบัญชีเบื้องต้น 1.พิมพ์ครั้งที่ 1  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด 
มนัสชัย  กีรติผจญ, อมรรัตน์  อินทรเวคิณ,สาริยา มัยโภคา. 2546 การบัญชีเบื้องต้น 2.พิมพ์ครั้งที่ 2  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด 
วรศักดิ์  ทุมมานนท์. 2552. กระบวนการจัดท าบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด 
 

10.  ประวัติผู้วิจัย 
นางสาวทิพพาภรณ์  สังยา 

วันที่ 4  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2537 

133  หมู่  7  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

สถาบันเดิม จบมาจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

ปัจจุบัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

   สาขาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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นางสาวสุปรียา  ทรัพย์มาก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2534 

18  หมู่  12  ต.สามผง  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

สถาบันเดิม จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

   Vasagymnasiet,  Sweden 

ปัจจุบัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

   สาขาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 


