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1 นางกัณทิมา นวลศรี กัณทิมา นวลศรี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการยะลา

2 นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์ กาญจนา เวฬุวณารักษ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

3 นายกุลเชษฐ์ ชีวะไพบูลย์ กุลเชษฐ์ ชีวะไพบูลย์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองข้อมูลธุรกิจ

4 นายจักรพล จงใจภักด์ิ จักรพล จงใจภักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการนครราชสีมา

5 นางสาวจันทิมา พงษ์พิริยะเดชะ จันทิมา พงษ์พิริยะเดชะ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพัทลุง

6 นางจินตนา นิตยราช จินตนา นิตยราช นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษหนองบัวล าภู

7 นางสาวจิรกานต์ ค าหมอน จิรกานต์ ค าหมอน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองข้อมูลธุรกิจ

8 นางจิรนันท์ บัวส าลี จิรนันท์ บัวส าลี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษราชบุรี

9 นายจิระศักด์ิ  แม้นเหมือน จิระศักด์ิ  แม้นเหมือน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษภูเก็ต

10 นางสาวจุฑามาศ บ ารุงสุข จุฑามาศ บ ารุงสุข นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมการค้าต่างประเทศ

11 นางจุฑารัตน์  ศรีโมรา จุฑารัตน์  ศรีโมรา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษตาก

12 นายเจษฎา แสงจันทร์ เจษฎา แสงจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการมหาสารคาม

13 นางสาวชฎาภรณ์ เรืองบุญสุข ชฎาภรณ์ เรืองบุญสุข เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานกองทะเบียนธุรกิจ

14 นายชยันต์ ภูสั่นติสัมพันธ์ ชยันต์ ภูสั่นติสัมพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

15 นางชลทิชา ลัดดาวัลย์ ชลทิชา ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัด หนองคาย

16 นายชาญไชย บุระวงค์ ชาญไชย บุระวงค์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี

17 นางชุลี เริงรักษ์ ชุลี เริงรักษ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการอ่างทอง

18 นางสาวโชษิตา สงสีจันทร์ โชษิตา สงสีจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

19 นางสาวฐิติกร โพธิสาร ฐิติกร โพธิสาร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

20 นางณปภัช วงศ์สอน ณปภัช วงศ์สอน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการสงขลา

21 นางสาวณัฐฐิญา ช านาญ ณัฐฐิญา ช านาญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษนราธิวาส

22 นางสาวณัฐณิชา มีฤทธิ์ ณัฐณิชา มีฤทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการสุรินทร์

23 นายณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ ณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษขอนแก่น

24 นายณัฐพล กระจกรูป ณัฐพล กระจกรูป นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกรมการค้าภายใน

25 นางสาวณัฐภากัญญ์ ศักด์ิเทวินทร์ ณัฐภากัญญ์ ศักด์ิเทวินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

26 นายเดชาภัค พลพงศ์ เดชาภัค พลพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

27 นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา เดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมาย

28 นายต่อ ล้ิมมณี ต่อ ล้ิมมณี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมการค้าภายใน

29 นายธงชัย เมืองใจ ธงชัย เมืองใจ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการเชียงราย

30 นางธนวรรณ อิ่มละออ ธนวรรณ อิ่มละออ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมการค้าต่างประเทศ

รายชือ่ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 1/2561



231 นายธนิศร บริสุทธิ์ ธนิศร บริสุทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการชลบุรี

32 นางสาวธัญพร อธิกุลวริน ธัญพร อธิกุลวริน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษกองก ากับบัญชีธุรกิจ

33 นางสาวนพวรรณ กล่ินกระสังข์ นพวรรณ กล่ินกระสังข์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมการค้าต่างประเทศ

34 นายนราธิป รักษากิจ นราธิป รักษากิจ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการสตูล

35 นางสาวนริศรา ศรีค านวล นริศรา ศรีค านวล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

36 นางสาวนันทะวัน วรรณปะโพธิ์ นันทะวัน วรรณปะโพธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการยโสธร

37 หม่อมหลวงนันทิยา ศรีธวัช นันทิยา ศรีธวัช นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการชัยภูมิ

38 นางสาวนิพัทธา จันย่อง นิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัด จันทบุรี

39 นายนิระเวช  นนทมาตย์ นิระเวช  นนทมาตย์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษกาฬสินธุ์

40 นางสาวนุจรินทร์  นิลมณี นุจรินทร์  นิลมณี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการแพร่

41 นางสาวบุปผา จงเลิศตระกูล บุปผา จงเลิศตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษสิงห์บุรี

42 นางสาวบุศฬิน พรมรักษ์ บุศฬิน พรมรักษ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการสมุทรปราการ

43 นางบุษรา ใจยศ บุษรา ใจยศ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการน่าน

44 นายประจักร์ อ้วนวิจิตร ประจักร์ อ้วนวิจิตร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษสระบุรี

45 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัด อุดรธานี

46 นางผุสสดี จ๋ายเจริญ ผุสสดี จ๋ายเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษกระบี่

47 นางสาวพณิชา เกื้อประจง พณิชา เกื้อประจง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

48 นางพนิดา วานิชรัตน์ พนิดา วานิชรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษเชียงใหม่

49 นางสาวพรรณค า ตรีสุทธาชีพ พรรณค า ตรีสุทธาชีพ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการสุโขทัย

50 นางสาวพัชรินทร์ รอดมณี พัชรินทร์ รอดมณี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการนครสวรรค์

51 นายพิเชษฐ์ ตะยุทธ พิเชษฐ์ ตะยุทธ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการสมุทรสงคราม

52 นางเพ็ญแข วงศ์วัฒนากูล เพ็ญแข วงศ์วัฒนากูล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกรมการค้าภายใน

53 นางสาวไพรินทร์ มาปัด ไพรินทร์ มาปัด นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการกองทะเบียนธุรกิจ

54 นายภราดร คงทอง ภราดร คงทอง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการนนทบุรี

55 นางสาวภัทรพร หินเจริญ ภัทรพร หินเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

56 นายภัทรภูมิ ไชยแก้ว ภัทรภูมิ ไชยแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

57 นางสาวภัสศรัณย์ ช านาญกิจ ภัสศรัณย์ ช านาญกิจ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษนครศรีธรรมราช

58 นายเมธานันท์ หนักแน่น เมธานันท์ หนักแน่น นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกองทะเบียนธุรกิจ

59 นางสาวยุพาพร สวัสดี ยุพาพร สวัสดี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษชุมพร

60 นางสาวยุพาภรณ์ ส้มล้ิม ยุพาภรณ์ ส้มล้ิม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษพิษณุโลก

61 นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว เยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัด ก าแพงเพชร

62 นางสาวรัฐจิมา จันทร์ขาว รัฐจิมา จันทร์ขาว นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพระนครศรีอยุธยา



363 นางสาวรุจิรา ธนะรัตน์ รุจิรา ธนะรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

64 นางล าพอง แย้มสรวล ล าพอง แย้มสรวล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการฉะเชิงเทรา

65 นางวรนุช ทองใหญ่ วรนุช ทองใหญ่ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ช านาญงานกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

66 นางวรรณดี ทองมอญ วรรณดี ทองมอญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

67 นางสาววรรณา ปิตุรักษ์พงษา วรรณา ปิตุรักษ์พงษา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

68 นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ วรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัด ระยอง

69 นายวัชระ ช่วงบุญศรี วัชระ ช่วงบุญศรี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการอ านาจเจริญ

70 นางวาณี จายะกัน วาณี จายะกัน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองข้อมูลธุรกิจ

71 นางสาววาสนา  นะเมตตาจิต วาสนา  นะเมตตาจิต นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษตราด

72 นางวิชญานี  คงผอม วิชญานี  คงผอม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการตรัง

73 นายวินิจ  เฮ่าบุญ วินิจ  เฮ่าบุญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษสุพรรณบุรี

74 นางวิภารัตน์ ภูเก้าล้วน วิภารัตน์ ภูเก้าล้วน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษระนอง

75 นางสาววิภาวดี จันทร์สุข วิภาวดี จันทร์สุข นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษปทุมธานี

76 นางสาววิภาวรรณ คนฟูม วิภาวรรณ คนฟูม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกองข้อมูลธุรกิจ

77 นางศรนภา ศรีประทุม ศรนภา ศรีประทุม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

78 นางสาวศรุดา นรสิงห์ ศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัด มุกดาหาร

79 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน ศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด สกลนคร

80 นางศิริพร สัจจาคุณ ศิริพร สัจจาคุณ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษบุรีรัมย์

81 นางสาวศิริวรรณ คณะศร ศิริวรรณ คณะศร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการประจวบคีรีขันธ์

82 นางสาวศิริวรรณ เพชรไชยา ศิริวรรณ เพชรไชยา เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานกองข้อมูลธุรกิจ

83 นางศุภมิตร เต็งเผ่ ศุภมิตร เต็งเผ่ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษพะเยา

84 นางสาวสมพร มีศิล สมพร มีศิล พาณิชย์จังหวัด ปราจีนบุรี

85 นายสรศักด์ิ ธนันไชย สรศักด์ิ ธนันไชย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการล าพูน

86 นายสายยนต์ ขันโท สายยนต์ ขันโท นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกองคลัง

87 นางสาวสิการย์ เฟือ่งฟุง้ สิการย์ เฟือ่งฟุง้ พาณิชย์จังหวัด เลย

88 นางสิริพรรณ สร้อยทอง สิริพรรณ สร้อยทอง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

89 นายสุขปิติ มณีขาว สุขปิติ มณีขาว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการนครปฐม

90 นายสุทธินันท์ มะโนนึก สุทธินันท์ มะโนนึก นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบิติการเพชรบูรณ์

91 นายสุเทพ นามเจริญ สุเทพ นามเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษนครนายก

92 นางสาวสุธารัตน์ ชัยมงคล สุธารัตน์ ชัยมงคล เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานกองข้อมูลธุรกิจ

93 นายสุธี สุขสวัสด์ิ สุธี สุขสวัสด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการเพชรบุรี

94 นางสาวสุนันทา ทวนคง สุนันทา ทวนคง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองข้อมูลธุรกิจ



495 นางสุรีย์ คุณเจริญ สุรีย์ คุณเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองข้อมูลธุรกิจ

96 นางโสพิตย์ ฤทธิศร โสพิตย์ ฤทธิศร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษอุตรดิตย์

97 นายโสมทัต สังคมก าแหง โสมทัต สังคมก าแหง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองบริหารการประกอบธรุกิจของชาวต่างชาติ

98 นายหทัย ส่งศิริ หทัย ส่งศิริ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

99 นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ อรนุช วรรณภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

100 นางอัจนา ปาลบุตร อัจนา ปาลบุตร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษกาญจนบุรี

101 นายอัมพล มงคลอินทร์ อัมพล มงคลอินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการลพบุรี

102 นางอุตสา จิตกระเสริม อุตสา จิตกระเสริม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษร้อยเอ็ด

103 นางอุบลรัตน์ ศิริเสถียร อุบลรัตน์ ศิริเสถียร เจ้าพนักงานการพาณิชย์ช านาญงานกองข้อมูลธุรกิจ

104 นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล อุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัด ชัยนาท

105 นางสาวอุษา ใหญ่กระโทก อุษา ใหญ่กระโทก นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกรมการค้าภายใน

106 นางเอมอร จารุวรรโณ เอมอร จารุวรรโณ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

107 นางสาวไอริณ เจริญฉิม ไอริณ เจริญฉิม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการกองบริหารการประกอบธรุกิจของชาวต่างชาติ

หมายเหต ุ: ผู้ทีไ่มม่รีายชื่อ สามารถเขา้รับการทดสอบ (รอบที ่2) ในวันจันทร์ที ่18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องมว่งระย้า ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทัง้น้ี หากไมป่ระสงค์เขา้รับการทดสอบ (รอบที ่2) ตามวันและเวลาดงักล่าว 

สามารถเขา้รับการทดสอบใหมใ่นการจัดอบรมรุ่นถัดไป โดยขอให้แจ้งความประสงค์ไดท้ี ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ส านักงานเลขานุการกรม  กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-5474477 สายใน 3006 ภายในวันที ่12 ธันวาคม 2560


