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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)”    
ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

วันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

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

1 นางสาว กนกพร มาสสอน 

2 นางสาว กมลวรรณ นนทราช 

3 นางสาว ขวัญกมล ธีระอัมพรพันธุ์ 

4 นางสาว จีรวรรณ ช่วยพัฒน์ 

5 นางสาว เฉลิมศรี ไชยรัตน์ 

6 นาย ชญาน์ ธาตวากร 

7 นาย ชานน สุรเชษฐคมสัน 

8 นาย ฐณวัฒน์ ไชยด ารัสวัฒน์ 

9 นางสาว ณฐอร ตั้งวินิต 

10 นางสาว ตวงรัตน์ บรรเจิดกาญจน์ 

11 นางสาว ทชา วงศ์โชติกุลชัย 

12 นางสาว ธริภัส เหล่าสกุลนารถ 

13 นาง ธัญลักษณ์ พลีชีพ 

14 นางสาว นภารักษ์  ก่ออินทร์ 

15 นางสาว นลินภัสร ์ อุดมศิริพัชร์ 

16 นาง นิตยา ทองภา 

17 นาย ปฏิพล เนียมแก้ว 

18 นาง ปรรณพัชร์ แก่นสน 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
19 นาง ประไพพร ล่องสกุล 

20 นาย ปรีชา ใจอาจ 

21 นาง ปสุดา วงศ์อากนิษฐ์ 

22 นาย ปิตลักษณ์ สุวรรณะดิษฐกุล 

23 นาย พงศ์ดนัย.  โบบทอง 

24 นาย พงศธร ใจอาจ 

25 นางสาว พรเพ็ญ ยอดแก้ว 

26 นาง พรรณีย์ เพนน 

27 นางสาว พัตรสราภรณ์ พรหมชาติ 

28 นาง เพชรสุดา แสงปัญญา 

29 นางสาว ยุพดี  โกมาศกุลศักดิ์ 

30 นางสาว รณัฐชภรส ์ คูชัมภู 

31 นางสาว รุจเรจ   ธัชกฤตานนท์ 

32 นางสาว วรรณิศา ศรีสุทธิ์ 

33 นางสาว วราลักษณ์  สุริต 

34 นางสาว วัลภา เยาว์ด้วง 

35 นางสาว วีรยา ซกซื่อ 

36 นาง ศรีสุดา แกล้วทนงค์ 

37 นางสาว ศุภรัตน์ ยอมใหญ่ 

38 นางสาว สมฤดี แก้วประจันทร์ 

39 นางสาว สุกัญญา ศรีสกุล 

40 นางสาว สุจารีย์ แหวนเพชร 

41 นาย สุรชัย กาหลง 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
42 นางสาว เสาวลักษณ์ นิยมอดุลย์ 

43 นางสาว อดิภา ไชยเลิศ 

44 นาง อมลสิริ กนกวงษ์ไพศาล 

45 นางสาว อรทัย เกษรัตน์ 

46 นางสาว อรวรรณ เกิดเมฆ 

47 นางสาว อรวรรณ  พราหมเพชร 

48 นางสาว อุทัยวรรณ ทรัพย์สุนทรกุล 

49 นาง อุสาสม ศรีงาม 

50 นาย เอกราช ราชกิจชอบ 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
 "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ 

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 12.00 น. โปรแกรม Thaisoftware GENiUS iHotel 
(โปรแกรมบัญชี)                       

3 ผู้แทนจากบริษัท ไทยซอฟท์แวร์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.30 น. โปรแกรม ARINCARE  

(โปรแกรมงานขายหน้าร้าน (POS)) 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

3 ผู้แทนจากบริษัท อรินแคร์ 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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเกต็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


