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หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
yy พนกังานใหม ่ประสบการณ ์0-2 ปี

yy ผูเ้ริม่ตน้ใชง้าน Excel ใหม่

yy ผูส้นใจทั่วไป

บรรยายโดย

คุณสุกัญญา ศิริวรรณ
เจา้ของคอลมัน ์“เทคนิคพิชิต Excel”  

ในวารสาร HR Corner

หมายเหตุ
yy ผูเ้รยีนตอ้งเคยใช ้Excel มาบา้ง

yy ผูเ้รยีนตอ้งตดิตัง้โปรแกรม Excel 

Version 2013 ขึน้ไป

รุ่นที่ 11
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม

yy Excel จ�าเป็นในชีวิตการท�างานมากกวา่ท่ีเราคิด  

ย่ิงท�าไดเ้ก่ง ท�าไดเ้รว็เทา่ไหร ่ชีวิตการท�างานก็จะงา่ยขึน้

เทา่นัน้ 

yy การท�างานเราตอ้งน�าเสนอขอ้มลูไมว่า่จะเป็นรูปตาราง 

หรอืกราฟอยูเ่สมอ และสิ่งเหลา่นีต้อ้งใช ้Excel

นอกจากนีก้ารจดัการกบัขอ้มลูไมว่า่การคน้หาขอ้มลู 

ท่ีตอ้งการ การเรยีงล�าดบั หรอืหาคา่ทางคณิตศาสตรเ์ฉพาะ

สว่นเหลา่นีก็้เป็นเรือ่งท่ีตอ้งการท�ากนัเป็นประจ�าวนั

พนกังานใหมท่กุคนจงึจ�าเป็นตอ้งเรยีนรูก้ารใช ้Excel และตอ้ง

ใชใ้หเ้ป็นในเวลาอนัสัน้

หลักสูตรนีต้อบโจทยพ์นักงานใหม่ทีต่อ้งการ 

ค�าตอบในการใช้ Excel ใหน้�าไปใช้งานไดจ้ริง  

โดยใชเ้วลาสัน้แค ่1 วนั

ส�ำหรับพนักงำนมือใหม่

EXCEL
เร่งรัด!

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่12 ก.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์



EXCEL

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“Excel เร่งรัดส�าหรับพนักงานมอืใหม่ รุ่นที ่11” (วันที ่19 ก.ค. 2565)

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

1. สรา้งตารางสวย ๆ ใหเ้สรจ็ภายใน 1 นาที
2. สรา้งกราฟและเทคนิคตา่ง ๆ ในการปรบัรูปกราฟใหเ้หมาะกบัขอ้มลู  

และอา่นงา่ยขึน้ เชน่ กราฟเสน้, กราฟแทง่, กราฟโดนทั, กราฟวงกลม,  
กราฟพาย และการท�ากราฟ 2 แกน

3. การ Filter และ Sort ขอ้มลูแบบมีเง่ือนไข เพ่ือกรองเฉพาะขอ้มลูท่ีตอ้งการ
4. การท�า Pivot Table เพ่ือสรา้งรายงานแบบดว่น ๆ
5. การท�ากราฟในเซลล ์(Data Bar) 
6. การใช ้Conditional Format เพ่ือคน้หาและไฮไลตข์อ้มลูเฉพาะสว่นท่ีเราตอ้งการ
7. การเพ่ิมหนว่ยของขอ้มลูอตัโนมตั ิเชน่ บาท, ชิน้ ท�าอยา่งไร
8. การท�าลสิตร์ายการใหค้ลกิเลือกขอ้มลูได ้
9. สตูรตา่ง ๆ ท่ีจ�าเป็นและใชง้า่ย เพ่ือคน้หาและจดัการขอ้มลูมากมายใหเ้สรจ็ทนัใจ Sum, Autosum, 

Sumif, Min, Max, Average, Count, CountA

หัวข้อการฝึกอบรม

โอนเงิน หรอืเช็คขีดครอ่มในนาม บรษัิท เอช อาร ์เซน็เตอร ์จ�ากดั หรอื HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรอียธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถา้ม)ี ผู้โอนเงนิจะตอ้งเป็นผู้ช�าระทีธ่นาคาร หรือช�าระเพิม่ทีห่น้างาน

� เม่ือช�าระเงินแลว้ โปรด e-mail ส �าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองคก์ร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบรษัิทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณียล์งทะเบยีนมาใหก่้อนวนัอบรม

บรษัิท เอช อาร ์เซน็เตอร ์จ�ากดั (ส �านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรฑีา 15 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผูเ้สียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองทีน่ั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท ์(02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาตอ่ 1 ทา่น)

1.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

2.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

*ขอ้มูลนีอ้าจเปิดเผยใหก้บัวทิยากรเพือ่ประโยชนใ์นการปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน

ชื่อและทีอ่ยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บรษัิท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษี ............................................สาขา ................................

ท่ีอยู ่ ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท ์ ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

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


