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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)”    
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

***ขอให้ท่านน าบัตรประชาชน และจ าล าดับรายช่ือของท่าน เพื่อใช้ตอนลงทะเบียนด้วยค่ะ*** 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว กนกกร ถนอมแนบ 

2 นางสาว กมลวัลย์  อภิรดี 

3 นาย ชัยภูมิ แจ้งโพธิ์นาค 

4 นาย ชาติชาย  น้อยสุวรรณ 

5 นางสาว ชุติกาญจน์ พิริยะสกุลธร 

6 นาย ไชยพิพัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ 

7 นาย ฐนันชัย พุทธพันธา 

8 นางสาว ณัฐฐิฐา มนัญชยารัตน์ 

9 นาง ณัฐธยาน์ แสนกล้า 

10 นางสาว ณัฐรียา ลมพัน 

11 นางสาว ดุสิดา พ่ึงสว่าง 

12 นาง ถิรนันท์ บุตรสาทร 

13 นางสาว ธนพร พืชเกื้อกูล 

14 นางสาว ธัญญสา จตุรภัทร์กุล 

15 นางสาว นงนุช พรหมบัญชา 

16 นาง นงนุช ปลัดสังข์ 

17 นางสาว เบ็ญจวรรณ มั่นคงวงศ์สกุล 

18 นาย ปกรณ์เกียร คงสถิตเสถียร 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
19 นางสาว ปฏิมาพร แซ่ตั้ง 

20 นางสาว ปทิตตา อรัญยะนาค 

21 นาย พงษ์ศักดิ์ หาญประสิทธิ์สกุล 

22 นาย พรชัย ศรีนุติเมธิน 

23 นางสาว พัชรี นุสนธิ ์

24 นาย พิเชษฐ แก้วก่อง 

25 นาย ไพศาช ตั้งเต็มจิตร 

26 นางสาว ภัคภร สุนทรมัจฉะ 

27 นางสาว ภัสรา ผ่องแผ้ว 

28 นางสาว มนจิกานต์ สงวนรัตน์ 

29 นางสาว ยุพาพิน บุญพบ 

30 นางสาว รัสรินทร์ อัศวมหาพงษ์ 

31 นาง วรนุช กองมี 

32 นาย วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ 

33 นาง วัชรินทร์ โฮลเซอร์ 

34 นางสาว วิไลลักษณ์ สมใจ 

35 นาย ศราวุธ บุญส า 

36 นางสาว ศริยา เพ็ชรตระกูล 

37 นางสาว ศศิทิพย์วิภา ค าภีรทูล 

38 นางสาว ศิริพร ตั้งชนะชัยอนันต์ 

39 นาย ศุภกร ชีพสมุทร 

40 นางสาว ศุภลักษณ์ ปะโปตินัง 

41 นางสาว สุดารัตน์ ข าสกุล 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
42 นาย สุภัทร ธุระธรรมานนท์ 

43 นางสาว สุภาวด ี จันทร์พรมดี 

44 นางสาว หทยา วรปัญญา 

45 นางสาว หฤทัย โสภาคะยัง 

46 นางสาว อนงค์ จิตตานุภาพ 

47 นางสาว อมรรัตน์ คงสถิตเสถียร 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
 "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)"    

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 12.15 น. โปรแกรม BUILK  3 ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.15 – 16.30 น. โปรแกรม AccRevo 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

3 ผู้แทนจากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง 
ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จ ากัด 

 

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

                   เวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

 

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0 2547 5981 
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แผนท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ีจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่อยู่: 388 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท   
 ต าบล บ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 


