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ลําดับที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว กชนิภา ฉายารัตนพรกุล
2 นางสาว กมลรัตน์ อัศวสกุลเกียรติ
3 นางสาว กรรณพร ครุอําโพธิ์
4 นาง กาญจนา อภิวันทน์โอภาศ
5 นาย กิตติพงศ์ กิตฐิติพงศ์
6 นางสาว กิติยา วารีวนิช
7 นาย ครองลาภ ศุภมงคล
8 นางสาว คล้ายจันทร์ สุขยิ่งเจริญวงศ์
9 นาง จันทิมา บุญบุตร
10 นาง จําเรียง ศัลยพงษ์
11 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
12 นาง จุฑารตน์ นามเทียร
13 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชีวรัตนาพันธ์
14 นาย ชลิต โพธิ์จรัสแสงกุล
15 นางสาว ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์
16 นาย ชัยพร เอื้ออํานวยชัย
17 นางสาว ชื่นจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์
18 นางสาว ญาณิศา ด้วงสงค์

รอยัล พารากอนฮอลล์ 1 -3  ช้ัน 5 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “ข้อมูลทางการเงิน...สร้างธุรกิจเติบโต”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.15 – 16.30 น.  
ณ ห้อง Meeting Room 5
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ลําดับที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
19 นางสาว ณภคภร ชัยมัง
20 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จรัสโสภณ
21 นางสาว ณัฏฐกานต์ คะเชนรัมย์
22 นางสาว ณัฐชุลี โสตถิวัฒน์
23 นางสาว ณัฐมน กิมสุวรรณวงศ์
24 นางสาว ณิชกานต์ ขวัญอ่อน
25 นางสาว เณศริน กนกพิชญไกร
26 นางสาว ต้องฤทัย สิทธิเกษร
27 นาย ต๊ิก มเหศักด์ิ
28 นาย ธวัชชัย จําเริญสนิท
29 นาย  ํธีระศักด์ิ พงษ์สวัสด์ิ
30 นางสาว นวลจันทร์ สินสุขสถาพร
31 นางสาว นันฒิยา เกียรติบํารุงพันธุ์
32 นางสาว นารี แก้วกาหลง
33 นางสาว นารีรัตน์ ไทยภักดี
34 นาง นิธิศ นึกกระโทก
35 นาย นิพัฒน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช
36 นาง นิภาพร สุดสวาท
37 นาย นิวัฒน์ นึกกระโทก
38 นางสาว นุจรี หม่ืนสา
39 นางสาว บวรลักษณ์ เขมชยศิรศิษฎ์
40 นาง บุญตา ชินรุ่งโรจน์
41 นาย บุญยืน อิงคเวทย์
42 นาง บุศรินทร์ ธรรมกิจไพโรจน์
43 นาย ปภังกร หทัยเจริญลาภ
44 นางสาว ประทุม นวลแขกุล
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45 นาย ประมวล คชรัตน์
46 นาย ประเสริฐ บุญศรี
47 นางสาว ปริสรา บุญกิตติพร
48 นางสาว ปาริชาติ เจริญท้าว
49 นางสาว พรอุมา นันทการัตน์
50 นาย พลวัฒน์ นึกกระโทก
51 นาง พิณแก้ว ปุพเพตะนันท์
52 นางสาว พิณนภางค์ นึกกระโทก
53 นาย พิภัช ชีรณวาณิช
54 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
55 นางสาว เพียงจิตต์ แซ่ล้อ
56 นางสาว ภัทรนันต์ ทู้สกุล
57 นางสาว มยุรา วิชัยรัตน์
58 นางสาว มาลี ขันติปกรณ์
59 นางสาว ลินดา ทศศิริ
60 นาง วรดี จรีวรรณรักษ์
61 นางสาว วรนุช ไชยทิพย์
62 นางสาว วรรณวีร์  ธีระชาญณรงค์
63 นางสาว วรรณี ลิ้มธนะวิวัฒน์
64 นาง วราภรณ์ กุ้ยเส้ง
65 นาง วรุณทร อําไพรัตนา
66 นาย วิชัย วาทะวุฒิ
67 นาย วิศิษฏ์ ฐิรายุวัฒน์
68 นางสาว ศนิสา ทับทิมศรี
69 นางสาว ศศิธร ดํารงสินสวัสด์ิ
70 นาย สมชาย พูนดํา
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71 นางสาว สิริพร ซื่อวุฒิกุล
72 นางสาว สุชญา คูกีรติรัตน์
73 นาง สุพรรณี วัชโรทัย
74 นางสาว สุพรรัตน์ กรรณสูต
75 นาง สุพัตรา วงศ์ประไพพักตร
76 นางสาว สุภาภรณ์ พิสิฐมุกดา
77 นางสาว สุวรรณี เกษมศรีธนาวัฒน์
78 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
79 นาย โสฬส มานะญาณกิจ
80 นางสาว อมรรัตน์ เมฆวรวุฒิ
81 นาง อัมพร กอปรศรีสวัสด์ิ
82 นาง อําไพ ชินคํา
83 นาย โอภาส อภิวันทน์โอภาศ

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
02 547 4407



 

“โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” 
กําหนดการสมัมนา 

 หัวข้อ “ข้อมูลทางการเงิน…สร้างธุรกิจเติบโต” 
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  กรุงเทพฯ 
 

วัน/เวลา เรื่อง/รายละเอียด วิทยากร ห้องสัมมนา 
 
วันท่ี 16 ก.พ.60 
13.15 – 16.30 น. 

 
 
การใช้ข้อมูลทางการเงิน
ในการตัดสินใจทางธรุกิจ  
• โครงสร้างและรูปแบบ      
  งบการเงินของธุรกิจ  
• ประโยชน์ของงบการเงิน  
  แต่ละประเภท 
• วิธีการอ่านงบการเงิน และ 
  ข้อควรระวังในการใช้        
  งบการเงิน 
• เครือ่งมือวเิคราะหง์บการเงิน

 

 
 
ดร.สมศักด์ิ ประถมศรเีมฆ 
ผู้เช่ียวชาญด้านบัญชี 
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วันท่ี 17 ก.พ.60 
13.15 – 16.30 น. 

 
 
การใช้ข้อมูลทางการเงิน
ในการตัดสินใจทางธรุกิจ  
• โครงสร้างและรูปแบบ      
  งบการเงินของธุรกิจ  
• ประโยชน์ของงบการเงิน  
  แต่ละประเภท 
• วิธีการอ่านงบการเงิน และ 
  ข้อควรระวังในการใช้        
  งบการเงิน 
• เครือ่งมือวเิคราะหง์บการเงิน 
 

 
 
นางสุนีย์  ทองอินศร ี
กรรมการบรษิัท  
เอ็นเอสไอ บิสิเนส     
คอนซัลแต้นท์ จํากัด 
สํานักงานบัญชคุีณภาพ 
 

 
 
Meeting Room 5  
 
 

                                                                                         

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ       
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