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หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
  พนักงานใหม ประสบการณ 0-2 ป

  ผูเริ่มตนใชงานใหม

  ผูสนใจทั่วไป

บรรยายโดย

คุณสุกัญญา ศิริวรรณ
เจาของคอลัมน “เทคนิคพิชิต Excel” 

ใน HR Corner

หมายเหตุ
  ผูเรียนตองเคยใช Excel มาบาง

  ผูเรียนตองติดตั้งโปรแกรม Excel 

Version 2013 ขึ้นไป

รุ�นที่ 8
มอบวุฒิบัตร

  Excel จําเปนในชีวิตการทํางานมากกวาที่เราคิด 

ยิ่งทําไดเกง ทําไดเร็วเทาไหร ชีวิตการทํางานก็จะงายขึ้น

เทานั้น 

  การทํางานเราตองนําเสนอขอมูลไมวาจะเปนรูปตาราง 

หรือกราฟอยูเสมอ และสิ่งเหลานี้ตองใช Excel

นอกจากนี้การจัดการกับขอมูลไมวาการคนหาขอมูล

ที่ตองการ การเรียงลําดับ หรือหาคาทางคณิตศาสตรเฉพาะ

สวนเหลานี้ก็เปนเรื่องที่ตองการทํากันเปนประจําวัน

พนักงานใหมทุกคนจึงจําเปนตองเรียนรูการใช Excel 

และตองใชใหเปนในเวลาอันสั้น

หลักสูตรนี้ตอบโจทยพนักงานใหมที่ตองการ

คําตอบในการใช Excel ใหนําไปใชงานไดจริง 

โดยใชเวลาสั้นแค 1 วัน

สําหรับพนักงาน
มือใหม�

EXCEL
เ ร ง รั ด !

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชาํระค�าฝ�กอบรมภายในวนัที ่3 พ.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�



EXCEL

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “Excel เรงรัดสําหรับพนักงานมือใหม รุนที่ 8” (วันที่ 10 พ.ย. 2564)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. สรางตารางสวย ๆ ใหเสร็จภายใน 1 นาที
2. สรางกราฟและเทคนิคตาง ๆ ในการปรับรูปกราฟใหเหมาะกับขอมูล 

และอานงายขึ้น เชน กราฟเสน, กราฟแทง, กราฟโดนัท, กราฟวงกลม, 
กราฟพาย และการทํากราฟ 2 แกน

3. การ Filter และ Sort ขอมูลแบบมีเงื่อนไข เพื่อกรองเฉพาะขอมูลที่ตองการ
4. การทํา Pivot Table เพื่อสรางรายงานแบบดวน ๆ
5. การทํากราฟในเซลล (Data Bar) 
6. การใช Conditional Format เพื่อคนหาและไฮไลตขอมูลเฉพาะสวนที่เราตองการ
7. การเพิ่มหนวยของขอมูลอัตโนมัติ เชน บาท, ชิ้น ทําอยางไร
8. การทําลิสตรายการใหคลิกเลือกขอมูลได 
9. สูตรตาง ๆ ที่จําเปนและใชงาย เพื่อคนหาและจัดการขอมูลมากมายใหเสร็จทันใจ Sum, Autosum, 

Sumif, Min, Max, Average, Count, CountA

หัวข�อการฝ�กอบรม

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................


