
1

ลําดับที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว กมลณิช ฉวีกณิศา
2 นางสาว กองแก้ว วงศ์มุกดาพร
3 นาย กิตติพงศ์ กิตฐิติพงศ์
4 นางสาว กุลชา สรัสยะนันทน์
5 นางสาว ขวัญกมล เชียงสิน
6 นางสาว คล้ายจันทร์ สุขยิ่งเจริญวงศ์
7 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
8 นางสาว จินตนา บุญเตชะธนาวัฒน์
9 นาง จิรนิจ พงษ์สวัสด์ิ
10 นางสาว ชลพรรษ ฐานมั่นคงธนิต
11 นาย ชัยพร เอื้ออํานวยชัย
12 นางสาว ฐิตาภรณ์ เกิดศิริ
13 นางสาว ฐิติรัตน์ ภมร
14 นางสาว ณภคภร ชัยมัง
15 นางสาว ณัฏฐกานต์ คะเชนรัมย์
16 นางสาว ณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์
17 นางสาว ณัฐนภ ตระกลธนภาส
18 นาย ต๊ิก มเหศักด์ิ
19 นางสาว เต็มศิริ เอื้อวิเศษวัฒนา
20 นางสาว ถิรญา ประสงค์ธนกิจ

ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร “ข้อมูลทางการเงิน...สร้างธุรกิจเติบโต”

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.15 – 16.30 น.  
ณ ห้อง Meeting Room 5

รอยัล พารากอนฮอลล์ 1 -3  ช้ัน 5 
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21 นาง ทัศนีย์ ทิมคํา
22 นางสาว ทัศนีย์ อังคเศกวินัย
23 นางสาว ทิพวรรณ ลือศิริ
24 นางสาว ธนิสสรา เอื้อวิเศษวัฒนา
25 นางสาว ธัญชิดา ธนก้องกิจกุล
26 นาง ธัญลักษณ์ โคจรนา
27 นาย ธีระชัย งามบุญปลูก
28 นาย ธีระศักด์ิ พงษ์สวัสด์ิ
29 นางสาว นภัสวรรณ บันทัดกิจ
30 นางสาว นรรธยญา ยิ้มแย้ม
31 นางสาว นัทยา เสาทอง
32 นางสาว นารี แก้วกาหลง
33 นางสาว นิดา สุภาษิต
34 นางสาว นิรมล เมธาภิรักษ์
35 นาย บุญยืน อิงคเวทย์
36 นางสาว บุศรา มีจ่ันเพชร
37 นางสาว บุษยารตัน์ เครือวัลย์
38 นางสาว เบญจวรรณ ยิ่งชนะเกียรติ
39 นางสาว ประนอม นวลแขกุล
40 นางสาว ประนอม อึ๊งเหมอนันต์
41 นางสาว ปิยธิดา เลขจารุทรรศน์
42 นางสาว พรทิพย์ กุลชนะวณิชย์
43 นางสาว พีระพรรณ คณินวิวัฒน์กุล
44 นาย ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์
45 นางสาว มยุรา วิชัยรัตน์
46 นางสาว รัชตภา ตระกลธนภาส
47 นางสาว รัชพรทิพย์ภา นรประพิณ
48 นางสาว รุจิรัตน์ โอภาเฉลิมพันธ์
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49 นางสาว รุจีรัตน์ สุนสงวน
50 นาย ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง
51 นางสาว วนิดา พลาลิขิต
52 นาง วรดี จรีวรรณรักษ์
53 นางสาว วรนุช ไชยทิพย์
54 นาง วรุณทร อําไพรัตนา
55 นางสาว วสนันท์ ภูวนาถอภิรมย์
56 นางสาว วัชรี ซิมตระกูล
57 นางสาว วารุณี สันทัดอนุวัตร
58 นาย วิชัย วาทะวุฒิ
59 นางสาว ศินารักษ์ หิรัญหลวง
60 นางสาว ศิริเพ็ญ ทองอ่อน
61 นางสาว ศิริลักษณ์ สืบญาติ
62 นางสาว ศุภมาส รัตนลภน
63 นาย สมชาย พูนดํา
64 นาย สาธิต สินสาธิตชัย
65 นางสาว สายไหม หาญสุวัฒน์
66 นาง สินีนาฎ บุญม่ันภราดร
67 นางสาว สุชาดา ฤทัยสวัสด์ิ
68 นางสาว สุภาภรณ์ พิสิฐมุกดา
69 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
70 นางสาว อภิญญา สีงาม
71 นาย อรรฐพณ นพพรพิทักษ์
72 นาย อรรถทวี ธัญญะวุฒิ
73 นางสาว อัญชลี ธีระพงษ์ผาสุข

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 
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กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ       
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