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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    
ณ โรงแรมทวินโลตัส   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. 
 

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

1 นาง จันทณี ไชยพานิช 

2 นาย จิรพงษ์ จรเด่น 

3 นาย ทรงศักดิ์ บ้านเพิง 

4 นาย ธิสิทธิ ์ สิมาพัฒนพงศ์ 

5 นางสาว ปภัษณัญ พรหมชาติ 

6 นาง ปิยภัทร พลภักดี 

7 นางสาว พรพิมล ชูงาน 

8 นางสาว มณฑณัช แซ่จั่น 

9 นางสาว มณีรัตน์ แป้นชาตรี 

10 นางสาว วรารัตน์ แย้มแก้ว 

11 นางสาว วันเพ็ญ สังข์ดี 

12 นางสาว วัลล ี มูสิกเจริญ 

13 นาง วิจิตรา แก้วคง 

14 นาย วิสิทธิ ์ แก้วคง 

15 นาง ศรีสุดา แกล้วทนงค์ 

16 นาย ศักดิ์นันท์ บุญเพ็ชร 

17 นางสาว สิเรียม จบสมัย 

18 นางสาว สิเรียม จบสมัย 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
19 นางสาว อรณิชา พลภักดี 

20 นางสาว อรทัย ดีอ่่า 

21 นาย เอกดนัย แก้วดี 

22 นาง เอมอร สุขเกื้อ 

23 นางสาว ศิริพร หมื่นหัวถ ์

24 นางสาว กัญญารัตน์ ปังหลีเส็น 

25 นางสาว กัญญารัตน์ ปังหลีเส็น 

26 นางสาว จันทร์จิรา สมจิตร์ 

27 นางสาว จันทร์จิรา สมจิตร์ 

28 นางสาว ฐิตินันท์ รักบางบูรณ์ 

29 นางสาว ณัฐธิดา เพชรปรางค์ 

30 นางสาว ณัธิดา เพชรปรางค์ 

31 นาย ธนดล รัชราษฎร์ 

32 นางสาว เบญจา ทองพันธ์ 

33 นางสาว พัสวี ช่วยเล็ก 

34 นางสาว เพ็ญนภา กองแก้ว 

35 นางสาว วิยดา ศรีพุฒ 

36 นาย สรรพวิทย์ บุญช่วยส่ง 

37 นางสาว สุดารัตน์ กุมารจันทร์ 

38 นางสาว อมรรัตน์ ชวลิต 

39 นางสาว อัญชนา มลสุขราช 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)  

 "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ โรงแรมทวินโลตัส   จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   

0      9.00 – 12.00 น. โปรแกรม Flow Account  3 ผู้แทนจาก 
บริษัท โฟลว์แอคเค้าท์ จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

         13.00 – 16.30 น. โปรแกรม e-Accounting for SMEs  

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

   3 ผู้แทนจาก 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 

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

                              พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

 

กองก่ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทร. 0 2547 5981 
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แผนท่ี โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414         
e-mail address : dbdacc.training@gmail.com 
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