
ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
1 นางสาว กรรณิการ์ วันดาว 29 นาง ชมจนัทร์ ฤาชากรณ์
2 นาย กฤติเดช ฐานสันโดษ 30 นางสาว ชมพูนิกข์ มูลมา
3 นางสาว กัญจน์ชญาณ์ ม่วงพลับ 31 นางสาว ชมัยพร ศริพันธ์
4 นางสาว กัญจน์รัชต์ ตราชู 32 นาย ชลอ วัชระคุปต์
5 นางสาว กัญญา ชัยวงศ์ 33 นาง ชวลิดา วงศ์ศรี
6 นางสาว กัณยช์นิดาภา จ าปาเทศ 34 นาย ชัยวัฒน์ ชุ่มชื่น
7 นางสาว กาญจนา อินทร์บญุมา 35 นางสาว ชิดคุณ ขันฑครุฑ
8 นางสาว กานดา สายแก้วเทศ 36 นางสาว ชุติกาญจน์ บญุเฮ้า
9 นาย กิจจาพงษ์ ค านนทช์ัยย์ 37 นางสาว ชุติกานต์ ศรีสุรัตน์
10 นางสาว กิติยา  พลรักมิตร 38 นาย เชิงชาย จนัทร์ศรี
11 นาง กุลทรัพย์ พิชัยกมลฉตัร 39 นางสาว ฐานทพิย์ วงษจ์นัทรสอน
12 นาย เกรียงยศ ปานทองเสม 40 นาง ฐิติญารัตน์ เพ็งสมบรูณ์
13 นางสาว เกศริน โพธิก์ลาง 41 นางสาว ณภทัร อุภยัชีวะ
14 นาง ใกล้รุ่ง สุวรรณกลาง 42 นาย ณริศร์ สิทธิภู่ประเสริฐ
15 นาง ขวัญตา ศิริมโนพิเชษฐ์ 43 นาง ณัชนันท ์  สรรค์วิวัฒน์ 
16 นางสาว ขันติยา ไชยศรีหา 44 นาง ณัญญาพัชญ์ เบญจไตรพัฒน์
17 นางสาว แคทธารียา บนิฮายอีาลี 45 นางสาว ดนิตา จติโชคอ านวย
18 นางสาว จนัทนา ถวิลเชื้อ 46 นางสาว ดวงดาว อยูส่ าราญ
19 นางสาว จารุณี พรมเต็ม 47 นางสาว ดาว นิพรรัมย์
20 นางสาว จารุนันท์ เพ็งสุวรรณ 48 นาย เด่นพงษ์ เกิดแปลงทอง
21 นาง จารุพร  ีรสทพิย์ 49 นาย ตติยะ วีระวิทย์
22 นางสาว จตินภา ดวงศรี 50 นางสาว เตียงทอง ราศรี
23 นางสาว จนิตนา เหลืองอร่ามวิไล 51 นาง ทพิยว์รรณ์ ศรีกล่ า
24 นางสาว จรัิญญาพัชร โพพันธ์ 52 นาง ทพิวรรณ แสงสนธิชัย
25 นางสาว จรีะนันท์ ผลกอง 53 นางสาว ธณัฐพร ปญัญาวิภาค
26 นาย จมุพล รุกขรังษี 54 นาง ธนทรัพย์ ภญิญศักด์ิ
27 นางสาว จรีุพร ชวนานุกูล 55 นาย ธนทตั จติรจ ารอง
28 นาง เจริญพร เนตรภกัดี 56 นาย ธนพัจน์ สีระพันธ์

** ผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทีนั่บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ตอ่เน่ือง (CPD) **
โปรดเตรียมบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดงตน ณ จดุลงทะเบยีน

รายชื่อผู้เขา้รบัการอบรม
หลักสูตร " การวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือการลงทุนทางธุรกิจ"

วันจันทรท์ี ่21 สิงหาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชมุ Hall 2-3 ชั้น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัด นครราชสีมา



ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

** ผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทีนั่บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ตอ่เน่ือง (CPD) **
โปรดเตรียมบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดงตน ณ จดุลงทะเบยีน

57 นาย ธนวัฒนน์ นาคเกษม 92 นางสาว ปานจนัทร์ ประทปีทอง
58 นาย ธนาศักด์ิ วิธานพิสิฐพงศ์ 93 นาง ปาริยา บรุมย์
59 นาง ธนิดา รัตนานิคม 94 นาง ปาลิดา อมรสวัสด์ิวัฒนา
60 นาย ธวัชชัย กนกยรุาพันธ์ 95 นางสาว ปยิวรรณ รัตนศรีสมบติั
61 นางสาว ธัญญพัทธ์ แสนวิเศษพงศ์ 96 นางสาว ปริูดา เจอืมา
62 นาง ธัญญพัทธ์ ภคัสิริเศรษฐ์ 97 นาง ผ่องศรี  แสนพันธุศิ์ริ
63 นางสาว นงลักษณ์ พรมเพชร 98 นาง ผุสชา เขียวเซ็น
64 นางสาว นภาภรณ์ บญุจรัส 99 นาย พงษศ์รัณย์ สิริบญุวัฒนา
65 นางสาว นริศรา เกศนคเรศ 100 นาย พงษศั์กด์ิ เกิดแปลงทอง
66 นาย นเรศน์ ขุราษี 101 นาย พณัฏตสัก หาญอาษา
67 นางสาว นฤมล ชัยชนะ 102 นาง พนิดา ฝ่ายอินทร์
68 นาง นฤมล ใหญ่สูงเนิน 103 นางสาว พรทพิย์ หสัสะครบรีุ
69 นางสาว นันทยิา ชัยวิรัตนะ 104 นางสาว พรพิมล พับเกาะ
70 นางสาว นัยน์ภคั อยูก่ าเหนิด 105 นางสาว พรพิมล องค์สกุลทอง
71 นาง นารถวดี ชื่นพิชัย 106 นางสาว พรรณิการ์ หน่อพยอม
72 นาง นิตยา โมริพันธ์ 107 นางสาว พศวีร์ พิโมกข์วัฒนกุล
73 นางสาว นุชจรีย์ คงสกุล 108 นาย พิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร
74 นาง นุชนาฎ ปานทองเสม 109 นางสาว พิรุณ ลักษณะพรหม
75 นางสาว นุศรา วงษเ์ทศ 110 นาย พิสิฏพล หลีจารุกิตต์ิ
76 นางสาว บษุรา บวัเผ่ือน 111 นาย พีรพล ม่วงกลาง
77 นางสาว เบญจมาศ โพธิห์ล้า 112 นางสาว เพ็ญวชิรา คณฑา
78 นางสาว ปณาลี ติยะศิริ 113 นาย ไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา
79 นางสาว ปณิชา บ ารุงไทย 114 นาง ภชัราลักษณ์ เชิดสูงเนิน
80 นางสาว ปรนุช โปร่งสันเทยีะ 115 นางสาว ภทัรา เคนตานันท์
81 นางสาว ประภาศรี จนิตนะกุล 116 นางสาว ภาวศุทธิ เศรษฐวิพัฒนชัย
82 นางสาว ประภาศรี ไชยรัตน์ 117 นางสาว ภริญา ศักด์ิประโคน
83 นาย ประเสริฐ บญุศรี 118 นางสาว มณีวรรณ มณีชัย
84 นางสาว ปรางนวล ลิมปมาณพ 119 นาง มณีวรรณ ตัณฑุลกนกรัชต์
85 นาง ปรางวสุ โรจนวิชัย 120 นาง มันทนา จ าปาบรรพ์
86 นาย ปริญญา จมูแพง 121 นางสาว ยิม้ฮวง แซ่โค้ว
87 นางสาว ปริศนา พระเวทบรินรักษ์ 122 นาย ยทุธพงษ์ งามวิชานน์
88 นางสาว ปญัณิชาภา พลบรูณ์ 123 นางสาว ยพุา อ่อนน้อม
89 นางสาว ปทัมา กระจา่งโพธิ์ 124 นาง ยพุิณ วงศ์ดนตรี
90 นางสาว ปทัมา กราบทพิย์ 125 นางสาว ยพุิน พลสยม
91 นางสาว ปทัมาวัลย์ สร้อยมาตร์ 126 นางสาว รมิดา หนันติ



ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

** ผู้ท าบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทีนั่บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ตอ่เน่ือง (CPD) **
โปรดเตรียมบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดงตน ณ จดุลงทะเบยีน

127 นาง รวีภทัร์ กลางสาทร 162 นางสาว ศิริลักษณ์ สวนจนัทร์
128 นางสาว รอกายะห ์ กาซอ 163 นาย ศุภนัย ศรีนวกุล
129 นางสาว รัชฎาพร ศรีอินทร์ 164 นางสาว ศุภนุช นิธิอนันต์
130 นางสาว รัชดาภา อินอิว 165 นาง สกุณา จงึวิวัฒนาภรณ์
131 นางสาว รัชนก ชวดชัยภมูิ 166 นางสาว สมใจ กล้ิงจนัทกึ
132 นางสาว รัชนีพร วีระเทวิน 167 นางสาว สมถวิล จนัทร์แดง
133 นางสาว รัชนีวรรณ ไชยมงคล 168 นางสาว สมหมาย หาดขุนทด
134 นาง รัตนภรณ์  ปญัญาเลิศชัย 169 นาง สวรรณพร ธิสันเทยีะ
135 นาง รัตนา ปานสิน 170 นาง สายทพิย ์ ธงศรีนารถ
136 นางสาว รัตนาภรณ์ เรืองศักด์ิ 171 นางสาว สายฝน กุแสนใจ
137 นางสาว รุ่งฤดี พัดปยุ 172 นางสาว สายพิณ เอาสูงเนิน
138 นางสาว เรืองนภา  ใจกล้า 173 นางสาว สายพิน ก ากระโทก
139 นาย เรืองศักด์ิ ถือสมบติั 174 นางสาว สายสุนี ทว้มเล้ียง
140 นางสาว ลภสัรดา วรสินธุ์ 175 นางสาว สาวิตรี วิริยะ
141 นาย ลภสัวัฒน์ คล้ายแสง 176 นางสาว สิริยา ตากิ่มนอก
142 นาง ละม่อม สายแวว 177 นาย สิริวัฒก์ ธีรปญัญาวัฒน์
143 นางสาว วนิดา หวังพรพิมลมาศ 178 นาง สุกัญญา ค าฤาเดช
144 นาง วนิดา วงษศ์าตนันท์ 179 นาย สุชาต คณิตวรานันท์
145 นางสาว วนิดา ศรีกิจรัตน์ 180 นาย สุทธินันท์ สกุลภญิโญ
146 นาย วรชัยมงคล นาคเกษม 181 นางสาว สุธิดา แก้วค ากอง
147 นางสาว วรณัน สิทธิวัง 182 นางสาว สุนันทา กิตติสันทดั
148 นาย วัชรพงษ ์  ศรีพรรณา 183 นาง สุปราณี ทองอร่าม
149 นาย วันชัย จรรยาฐิติกุล 184 นางสาว สุพัตรา ทานกระโทก
150 นาง วาริดา กองศรี 185 นาง สุพิกุล กิ่งโก้
151 นางสาว วาสนา นาเพ็ชร์ 186 นางสาว สุภกานต์ วิทติวโรดม
152 นางสาว วาสนา เจมิขุนทด 187 นางสาว สุภาณี พิมพ์ศรี
153 นาง วาสนา เจอืทอง 188 นาง สุภาภรณ์ ชื่นราม
154 นาง วาสนา  พันสนิท 189 นาง สุภาภรณ์ สิงหว์ิมลรัตน์
155 นางสาว วิภาภรณ์ ศิริเรืองวิริยะ 190 นางสาว สุภาวดี เพ็งพา
156 นาง วีรวรรณ ประคองกลาง 191 นาง สุภาวิตา กิ๊กสันเทยีะ
157 นาย วีระยทุธ ชัยบหุงา 192 นาง สุภี ผิวเณร
158 นาง ศรีสุดา  เรืองวสุ 193 นางสาว สุมาลี จงเจริญ
159 นางสาว ศศิธร ไชยจ า 194 นาย สุรชา ศุภารักษสื์บวงศ์
160 นางสาว ศศิมา อูปแก้ว 195 นาง สุรีย์ โบษกรนัฐ
161 นาย ศักด์ิชัย สอนจนัดา 196 นางสาว สุวิไล อภรัิกษรั์ตนพล



ล าดบัที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
197 นาง เสาวลักษณ์ บางจันทึก
198 นางสาว หทัยรัฐ รุ่งทรัพย์อนันต์
199 นาย อดิศร จินดากุล
200 นางสาว อนงค์ ผาจ้ า
201 นางสาว อนงนาฎ ไกรทอง
202 นาย อโนทัย นิลวิเศษ
203 นาย อภิชาติ ต้ังอ าพรทิพย์
204 นาย อภิชาติ จันทร์ศรี
205 นางสาว อภิญญา ภูแ่ย้ม
206 นางสาว อรทัย ว่องงามอนันต์
207 นาง อสมาพัชร์ หลีจารุกิตต์ิ
208 นางสาว อ้อมจิตร สมิงทะยาน
209 นางสาว อังค์พัฑรา ต้ังอ าพรทิพย์
210 นางสาว อัจฉรา ชนากลาง
211 นางสาว อัญชลี ศรีมะเริง
212 นางสาว อัญชลี สกุลแก้ว
213 นาย อัษฎ ประนิช
214 นาง อินทิรา จานหลง
215 นางสาว อิสราภรณ์ แหยมต้ัง
216 นาย อุทัย กิ่งโพธิ์
217 นางสาว อุไรวรรณ  ก้านเพ็ชร
218 นางสาว อุษา ภูส่าร
219 นาย ไอลดา ประสิทธิ์

** ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่นับชัว่โมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) **
โปรดเตรียมบัตรประจ าตวัประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน



 

https://goo.gl/forms/JqnOa9MXTmYanU9J2 

https://goo.gl/forms/JqnOa9MXTmYanU9J2


 
 
 

กําหนดการ 
โครงการอบรมหลักสูตร  

“การวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือการลงทุนทางธุรกิจ” 
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุม Hall 2-3 ช้ัน 4 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

เวลา หัวขอ้เร่ือง วิทยากร 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 – 12.15 น. 
(3 ชัว่โมง) 

 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ 
 โครงสร้างและรูปแบบงบการเงินของธุรกิจ  

 ประโยชน์ของงบการเงินแต่ละประเภท 

    เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน 

-  ดร.สมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ 
   ผู้เชี่ยวชาญดา้นบัญชี  
   

 
    12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 

 
 

  13.15 – 16.30 น. 
(3 ชัว่โมง) 

 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ  
 วิธีการอ่านงบการเงิน และขอ้ควรระวัง           
       ในการใช้งบการเงิน 

 กรณตีัวอย่างการวิเคราะหง์บการเงินเพื่อการลงทุน
ทางธรุกจิ 

-  ดร.สมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ 
   ผู้เชี่ยวชาญดา้นบัญชี  
 

 
 

         พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.   
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