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ลําดับที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว กรองทอง โรจนโอฬารรัตน์
2 นาย กฤติเดช วิทยาเดชาคุณ
3 นางสาว กัญญาณัฐ ยื้มใย
4 นาง กัญญารัตน์ ตันติภิรมย์สุข
5 นางสาว กัลยกร พรชู
6 นาง กิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร
7 นางสาว กิ่งฟ้า คู่ทรัพย์บรรชัย
8 นาย กิจก้อง โชติมงคล
9 นาง กุลจิรา วงศ์พวก
10 นาย เกียรติชัย วรรุตม์
11 นาง ขจิตา มนเทียรวิเชียรฉาย
12 นางสาว ขวัญกมล เชียงสิน
13 นางสาว จงจิน เจียมภักดี
14 นาย จรูญ กษิตินนทร์
15 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
16 นางสาว จามจุรี จับศิลป์
17 นางสาว จารุ แสวงศิริผล
18 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
19 นาง จินดารัตน์ ยศสมศักด์ิ
20 นางสาว จินตนา ช่วยประคอง
21 นางสาว จิราวรรณ พันธ์ประสิทธิ์เวช

ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)
ณ ห้อง AEC ช้ัน 9  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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22 นางสาว เจริญพร สุขกลึง
23 นางสาว ชฎาพร วีรชัยภักดี
24 นาง ชนิดา เกตุเอม
25 นางสาว ชนิดาภา แฝกโคกสูง
26 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ
27 นาย ชัยนรินทร์ ศึกษานนท์
28 นาย ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
29 นางสาว ชิษณุชา เตชะบรรณะปัญญา
30 นางสาว ชื่นจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์
31 นาง ชุติมา วิทยานันท์
32 นางสาว ฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
33 นางสาว ณัชชา ผลศิริวาณิช
34 นางสาว เณศริน กนกพิชญไกร
35 นาง ดรุณี จันทร์รัตน์
36 นาง ดวงกมล บุญวานิช
37 นางสาว ดวงรักษ์ รวงผึ้ง
38 นาง ดารินทร์ หยกไพศาล
39 นางสาว ต้องฤทัย สิทธิเกษร
40 นางสาว ตัถย์ลัดา โชควิจิตรกุล
41 นาย ธนกร แสงศิวะฤทธิ์
42 นาย ธนภัทร โรจนิรุธ
43 นางสาว ธนวรรณ แสงนภาศักด์ิ
44 นางสาว ธมนธรณ์ สีหสิริใสกุล
45 นาง ธัญญานี แซ่โล
46 นางสาว นงนุช เพ็งสาตร์
47 นาง นภัส  คงสว่าง
48 นาง นภัส มโนสุดประสิทธิ์
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49 นางสาว นภาภรณ์ ธนังทอง
50 นางสาว นภาภรณ์ บุญจรัส
51 นาย นรินทร์ แสงหม่อ
52 นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม
53 นางสาว นันท์นิชา เสาร์พันธุ์คํา
54 นางสาว นารีทิพย์ จิราพงษ์
55 นางสาว นิดา จิตต์หาญ
56 นาง นิตยา เกียรติเสรีกุล
57 นางสาว นิตยา อาวะกุลพาณิชย์
58 นาง นิสา ดุมใหม่
59 นางสาว เนตรทราย มหรรณพสิริกุล
60 นาย บัณฑิต ประสานตรี
61 นางสาว บุญญนุช บุสยบุตร
62 นาง บุญพันธ์ กองคํา
63 นางสาว บุศรินทร์ บวรผดุงกิตติ
64 นาง ปภาพร แสงจันทร์
65 นาย ประมวล คชรัตน์
66 นางสาว ปราณี หาญธงทัศน์
67 นางสาว ปุณฑาพร กันญรักษ์
68 นาง ผกายมาศ สุขขี
69 นางสาว พรพรรณ คงรุ่งโรจน์
70 นางสาว พรรณา สิงห์ทอง
71 นางสาว พัตราภรณ์ ศรีหาโคตร
72 นางสาว พัทธนันท์ สุวรรณะ
73 นางสาว พัทธนันท์ ศิริรอด
74 นาง พัทธมน ติรอุรพี
75 นาย ไพบูลย์ จงเจริญพานิช
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76 นางสาว ภทพร ยิ่งรุ่งโรจน์
77 นางสาว ภัทรภร เจริญสุข
78 นางสาว ภาวนา หุ่นวงกตวิเชียร
79 นางสาว มลฤดี กี่เอี่ยน
80 นาง มาริษา สมิทธิพงศ์พาณิช
81 นาย ยุทธศักด์ิ ชัยมานะ
82 นางสาว เยาวนารถ นพไพบูลย์รัตน์
83 นางสาว รัชนี เลี้ยงเจริญ
84 นางสาว รัชนีพร วีระเทวิน
85 นางสาว รัตนา จริตโสภา
86 นางสาว รัตนา โกมลพันธ์
87 นาง ราณี ธรรมชุติพร
88 นางสาว ราตรี  บุญอุย
89 นางสาว รุจิณีย์ สิริสุวรรณกิจ
90 นางสาว ลัดดารัตน์ รัชตะไพบูลย์
91 นางสาว วนิดา กาญจนสนัติศักด์ิ
92 นาง วรรณวลี กําเนินดวง
93 นางสาว วรัญภัสสร์ ธรรมนภาวงษ์
94 นาย วรากร เกิดประทุม
95 นางสาว วริฎฐา วัชรายน
96 นางสาว วลีภรณ์ ใจร่ืน
97 นาย วันชัย จรรยาฐิติกุล
98 นาง วันดี พองชัยภูมิ
99 นางสาว วันเพ็ญ  ลออวรคุณ
100 นางสาว วิภารัตน์ สืบอมรพิมล
101 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง
102 นางสาว ศรีสุวรรณ นีรขรานุสรณ์
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103 นาง ศิริลักษณ์ ชินโคตรพงศ์
104 นาย ษมา เสถียรราษฎร์
105 นางสาว สมจิต ธนเดชากุล
106 นาง สมพร สมประสพสุข
107 นางสาว สวรรค์ ยอดดี
108 นางสาว สุจินดา ภัคภิญโญ
109 นางสาว สุชัญญา ภูศิริ
110 นาย สุชัย วรรุตม์
111 นางสาว สุชาดา ดํารงชัชวาล
112 นาง สุณิสา เจริญสิริวิไล
113 นาย สุนันทา ชัยชนะ
114 นางสาว สุนิสา ทองอินทร์
115 นางสาว สุพัตรา กล้ากสิกิจ
116 นางสาว สุพัตรา กันนุช
117 นางสาว สุภาพร อัสสันตชัย
118 นางสาว สุภาพร ชํานาญเกษกรณ์
119 นางสาว สุมลรัตน์ หิรัญพทัรวงศ์
120 นางสาว สุวรรณา บุญมีลาภประเสริฐ
121 นางสาว สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม
122 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวัฒนา
123 นาง เหมรา รอดขํา
124 นาง ใหม่ อาเศียรพจน์
125 นางสาว อมรรัตน์ มูลทองชุน
126 นาง อรไท ปราบณรงค์
127 นางสาว อรรถยา แซ่เอี้ยว
128 นางสาว อรวรรณ ลิ้มมหาภิญโญ
129 นางสาว อรุณรัตน์ สัมมาทรัพย์
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130 นางสาว อรุณี วงศ์พันธุ์ทอง
131 นางสาว อรุณี ศรีสวัสด์ิ
132 นางสาว อัจฉรา มานะประโยชน์
133 นางสาว อัจฉรา ต้ังศรีวิริยะกุล
134 นางสาว อาภานันท์ ทรัพย์อนันต์กุล
135 นาง อารีย์ นอขุนทด
136 ว่าท่ีร.ตหญิง อินท์วาริน สิริโชคสุขเจริญ
137 นาย เอนกชัย ชุติลาภสิน
138 นาง เอื้อมพร สายเป้า

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
02 547 4407
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