
ล ำดบั รำยชื่อ ล ำดบั รำยชื่อ

1 กมลรัตน์  ปัญกุล 26 ชณภัช  ล่ิมสืบเชื้อ

2 กรกฤต  กิระนันทวัฒน์ 27 ชนกนาฎ  แซ่โล้ว

3 กรุณาพันธุ ์ เชื้อรามัญ 28 ชนนิกานต์  โลกโบว์

4 กันตพัฒน์  โภคินวัฒนาทัศน์ 29 ชมเพลิน  จิตรสกุล

5 กัลยาณี จิราจินต์ 30 ชริษา  สุทธิแก้ว

6 กาญจนา  โฉมทอง 31 ชลวิทย์  เลาหะกุล

7 กิตยางกูร  ผดุงกาญจน์ 32 ชวดล  ต้ังจิตเกษมกุล

8 เกียรติศักด์ิ  นิติวิธี 33 ชวลิต  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

9 เกียรติศักด์ิ  อุดมรักษ์ 34 ชัญญาณัฏฐ์  นันทาฐิติวานิช

10 ขจรศักด์ิ  จิตตวิสุทธิ 35 ชัยชนะ  ขันติสิทธิ์

11 คมสันต์  จันทหาร 36 ชัยพร  จูผลดี

12 คัชชาตา  เจริญวงค์ 37 ชัยยุทธ์  เชิงสมอ

13 จงกชกร  พัฒนเรืองรอง 38 ชัยฤทธิ ์ วัสรสิฏฐ์

14 จริญญา  เรืองเนตร 39 ชัยวัฒน์  ชลิตสงค์เคราะห์ 

15 จเรศักด์ิ  ทรงวุฒิวิชัย 40 ชาคริต  เจียมวงษา

16 จักรวาล  ชิดชอบ 41 ชานิณี  โพชสาลี

17 จาไอยดาภาข์  ฉัตรไพศาลกุล 42 ชาลินี สุวรรณโชติ

18 จิตติมณฑ์  ปรีดานุชาต 43 ชุติมล  อิงคะวะระ

19 จิตระพี  บัวผัน 44 ชุติมา  ชัยส าเร็จ

20 จิตรา  จันทร์แสง 45 ชุติมา  ตันสงวร

21 จิรวรรณ  โอพรสวัสด์ิ 46 ชุลีวรรณ  อัศววิทูทิพย์

22 จุฑามาศ  จันทะลา 47 เชาวลิต  สีเนหา

23 จุฑามาศ  สืบจันทรสวัสด์ิ 48 ฐิตนันท์  กานต์ไกรศรี

24 จุฑารัตน์  ปรีชากุลเศรษฐ์ 49 ฐิติพร  ขีระจิตร

25 เจษฎา  ม่านทอง 50 ตฤณ  อ่วมสอาด
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51 ฐิติพร  จิรกาวสาน 77 ตุลาพร  ฉวีปลัง

52 ฐิติมา  อุดมพร้อมเดช 78 ถิรายุ  วิไลลักษณ์

53 ณฐพล  โกสมนึก 79 ทนงศักด์ิ  คงเจริญถิ่น

54 ณฐมน  ดีปะติ 80 ทรรศนันทน์  พชรกนก

55 ณภัค  ปทิตชัยเกษม 81 ทิมล  ภูอิสระกิจ

56 ณรงค์ศักด์ิ  อัสนี 82 ธนกร  บุญเสริม

57 ณสุดา  กิจฤดีเลิศ 83 ธนบดี  รุจิโรจนานนท์

58 ณัชชา  ล้วนรัตนา 84 ธนัตติยา  พงษ์ปล้ืม

59 ณัฏนรา  จุลเวช 85 ธนิกานต์  พลฑา

60 ณัฐ  ใช้ฮวดเจริญ 86 ธรรมสรณ์  น้าวิไลเจริญ

61 ณัฐกาญจน์  สุโรดม 87 ธราธิป  อ่อนศรี

62 ณัฐกานต์  ศิริปทุมมาศ 88 ธัชพล  บุษราคัมวงศ์

63 ณัฐจักร์  หริพจน์ทวีกุล 89 ธัญชนก  ศรีทอง

64 ณัฐนนท์  ข าเรืองวงศ์ 90 ธัญญธร  ต้ังอภิวัฒนา

65 ณัฐนันท์  สีมะเสถียรโสภณ 91 ธัญลักษณ์  ล้ิมสุวรรณ

66 ณัฐปภัสร์  อุดทา 92 ธันย์ธิชา  ธนัชพัชร์เวคิน

67 ณัฐวัฒน์  วุฒิชัยวรานนท์ 93 ธันย์นิชา  ธนชาติธีรเวสม์

68 ณัฐวุฒิ  วัชรถานนท์ 94 ธันยพัต  อภิวัชร์ธนพล

69 ณิธิกร  โชคอนันต์ 95 ธิพะรัตน์  ข าดี

70 ดลยา  ข าเอี่ยม 96 ธีรภัทร  จรรยารักษ์

71 ดวงทิพย์ อนุวารีพงษ์ 97 ธีร์รัฐ  ปฐพีรัฐนนท์

72 ดวงพร  เกตุกัปตัน 98 ธีระ  โสมสิริวัลย์

73 ดารณี  พงษ์สาระนันทกุล 99 นงลักษณ์  ชุติธรพงษ์

74 เดวิช  กล่ินอดุง 100 นงลักษณ์  สุไพบูลย์พิพัฒน์

75 ตรีพล  เกรียงกิรากูร 101 นภวรรณ  ประสงค์ไลเลิศกูล

76 นภสร  ศิริภักดี 102 ปัทมาพร  ไงยเชษฐ์พิพัฒกุล
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103 นรากร  นรังศิยา 129 ปาณิสรา  ทองสิมา 

104 นริศรา  โพธิท์อง 130 ปิยะฉัตร  ยุกตานนท์

105 นริสรา  สุขส าราญ 131 ผกากาญจน์  ภูพุ่ดตาล

106 นฤมล  ศิริขวัญพงศ์ 132 พงศ์ธร  อมรจารุสนธิกุล

107 นวพร  ศิลาเจริญธนกิจ 133 พงษ์พิพัฒน์ชัย  คงมีสุข

108 นวิยา  รติกุลจรัส 134 พชร  ธนอังกูร

109 นัทธ์ยมล  พาชูสุข 135 พชร  ล้ิมวรากุล

110 นันทรัตน์  เตชะธิการ 136 พนอพันธุ ์ จาตุรงคกุล

111 นันทรัตน์  พรหมเมฆประธาน 137 พยุงศักด์ิ  ทนุผล

112 นัยนา  วงค์เวียง 138 พรทิพย์  ลิขิตบรรจงดี

113 นัยรัตน์  หริพจน์ทวีกุล 139 พรทิพย์  วัฒนเสถียรกุล 

114 นิชาภา  เฉลิมธงชัย 140 พรธิรัตน์  ธิติพงศ์วรกุล

115 นิรมล  ชูศิลป์กุล 141 พรพิมล  อิทธิวิบูลย์

116 นิลาวัลย์  กุลประดิษฐ 142 พรวลัย  บุญคง 

117 นีรทิชา  ทับทิมทอง 143 พรหมภา  ดวงชวนันท์

118 บวร  เหลืองประกาย 144 พลวัฒน์  ก่อเกียรติตระกูล

119 บุศรา  ธรรมมโนวานิช 145 พวงแก้ว  ปริญญานนท์

120 บุศรา  รันจรูญ 146 พัชรากร  รุ่งกาญจนธ ารง

121 เบญจภัทร  วีรเวชกุล 147 พัชรี  เจริญลาภล้ า

122 เบญจมาศ  เพ็ญศศิธร 148 พัฒน์ฐพนต์  จรุนาวิน

123 ปฐมา  เทพชัยศรี 149 พัทธ์ธีรา  โพธิศ์รี

124 ปภาพร  อัศวศิริเลิศ 150 พันธวัสส์  ทองวิไล

125 ประพิณ  พัวภัทรกุล 151 พีรพงศ์  ธงสินธุศักด์ิ

126 ประสิทธิ ์ กลางเสนา 152 พีรพล  อริยรัตนา 

127 ปราชญา  ภัทรนิตย์ 153 พีระศักด์ิ  นิชยพันธ์

128 เพ็ญจินันท์  วัฒนปฤดา 154 รัตมณี  ท่าทราย
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155 แพรวนภา  ธนาชัย 181 รัถเกล้า  จิตรามาตร

156 เฟรโดส  เพ็ชร์นูร์ 182 รัศมิ์เกล้า  ปล้ืมอารมย์

157 ภทรพรรณ  จิตต์เป็นธรรม 183 รุ่งรัตน์  พจน์ธนมาศ

158 ภริดา  มาทานี 184 ลัดดา  เจริญทรัพย์พัฒนา

159 ภวัต  ปุณยพัฒน์ 185 ลัดดา  เชี่ยววัฒนา

160 ภัคจิรา  มียงค์ 186 ลายบุหงา  ไม้สนธิ์

161 ภัคพงษ์  ภาคภูมิ 187 ลูกยอด  ไชยธานี

162 ภัทร  ด่านอุตรา 188 เลอศักด์ิ  ล้ิมวิวัฒน์กุล

163 ภัทร์ฐิตา  อมรพิชชาวัฒน์ 189 วงศกร  โชติวิบูลธนวงศ์

164 ภัทรภารัศมิ์  รอดเชื้อ 190 วชิรวิชญ์  หริพจน์ทวีกุล

165 ภาดี  ขุนนนท์ 191 วนิดา  ชูจันทร์

166 ภาร  ปิยนันทวารินทร์ 192 วรงค์ภรณ์  เทียนทอง

167 มณทิชา  แจ่มสุวรรณ 193 วรดิเรก  มรรคทรัพย์

168 มนนิชา  หรูวัฒนานนท์ 194 วรรณธิดา  เอกบุตร

169 มานะ  เพชรด ารงค์สกุล 195 วรรณ์วรี  สรรพกุลโรจน์

170 ยศพัทธ์  เหลืองสดใส 196 วรวรรณี  พงษ์ชาญชวลิต

171 ยาใจ  ไพรัศมีพูลกุล 197 วรวุฒิ  นิสภกุลธร

172 ยุพรินทร์  ทิณพงษ์ 198 วรากร  ศิลปศาสตร์

173 ยุพิน  อัศวสุขสันต์ 199 วราปภา  นวัตธนะกร

174 ยุมลรัตน์  ค าเหลา 200 วรินทร  เมธีสุธากร

175 ยุวรี  เจียรยืนยงพงศ์ 201 วลัญช์รัศมิ์  บุญฤทธิ์

176 รดี  สมบูรณ์ 202 วันชัย  จงเจียมดี

177 รม  บัณฑิตฐิติ 203 วัลลี  แซ่ต้ัน

178 รักษ์รุ่งอรุณ  ปัญญาวชิราภรณ์ 204 วาริกา  ไชยรักษ์

179 รัตพล  สุเมขะโส 205 วิชิต  วานิชธนันกูล

180 วิเชียร  งามสมศักด์ิสกุล 206 ศิริอร  ยาตรา
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207 วิตดา  มิ่งมหากุล 233 ศุพกร  พูลสุขศิริ

208 วินิจ  อวยพร 234 ศุภกร  ชนะชัยธรรม

209 วิภพ  ล้อมเขต 235 ศุภกร  แว่วสอน

210 วิภาดา  เจ้าสม 236 ศุภวิญญ์  ธนศุภฤกษ์

211 วิภาภณ์  วีระสกุลทอง 237 ษมา  เสถียรราษฎร์

212 วิภาวี  จันทรัตน์ 238 สกาว  รัตนมงคล

213 วิยะดา  พัฑฒพงศ์วัฒน์ 239 ส่งเสริม  ภูท่ิพย์

214 วิลาสินี  ชูรัตน์ 240 สมชาย  กวินโภคปรีดา

215 วิไล  ถิระบัญชาศักด์ิ 241 สมชาย  ยะสูงเนิน

216 วิไลพร  วงศรี 242 สมพร  สารีวงศ์

217 วิวรรณ  หาญอมร 243 สมรัก  รุจิมณีพงศ์

218 วิวัฒน์  อัศวศิริเลิศ 244 สรรเสริญ  สัตถาวร

219 วิศินี  พูลผล 245 สรวีย์  รัฐพิทักษ์ถิรดา

220 วีณา  สินธุมา 246 สายลม  เอี่ยมวิจารณ์

221 วีรวรรณ  ฉัตรฉายแสง 247 สุกัญญา  ศรุติลาวัณย์

222 ศศินา  ธนากุลวิตรา 248 สุขสันต์  สุพรรณบัฎ

223 ศันสนีย์  หล่อศิริวงศ์ 249 สุคนธ์ทา  ศรีโมรา

224 ศิริชัย  ช่วยขาว 250 สุชัญญา  วรรักษ์กุล

225 ศิริพร  ชื่นชอบ 251 สุชาดา  ต้ังเลิศสัมพันธ์

226 ศิริพร  บรรพจุลจินดา 252 สุชาดา  รามัญอุดม

227 ศิริพรรณ  สังข์ประเสริฐ 253 สุชาดา  หันสวาสด์ิ

228 ศิริภา  ฐิติพงศ์ประภัทร 254 สุชีวา  อัมรนันทน์

229 ศิริมา  บุง้สุวรรรณ 255 สุทธิพงศ์  ศรุตวิมลพงศ์

230 ศิริวรรณ  เชื้อผู้ดี 256 สุธัญญา คลังสิน

231 ศิริศักด์ิ  ไทพาณิชย์ 257 สุธิสาร์  ปฏิภาณเทวา

232 สุนทรี  วงศ์สง่า 258 อมรรัตน์  อินทร์ขาว
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259 สุพาณี  ชัยสิทธิเ์มฆนิทร์ 277 อรทัย  อินต๊ะไพบูลย์

260 สุภัทรา  เหมือนพงษ์ 278 อรพินท์  สินอมรเวช

261 สุภัสสร  อมรเศรษฐชัย 279 อรัญญา  ดิกซ้น

262 สุมนรัตน์  อ ามาตย์โท 280 อรุณี  ตันตระกูล

263 สุเมธ  นุรักษ์ 281 อักกพล  อิทธิถาวร

264 สุรสิทธิ ์ อุดมธนวงศ์ 282 อัจฉรา  แซ่เตีย

265 สุรัตน์  สดงาม 283 อัจฉราพร  ศรีอ่อน

266 สุรีย์  เลิศพิเชฐกุลชัย 284 อัษฎาวุฒิ  สุริยะ

267 สุวพิชญ์  อธิมุตติกุล 285 อานุเทพ  ต๊ะพันธ์

268 หทัยรัตน์  เทวสิริโชคชัย 286 อาภรณ์  แก้วเกตุ

269 หนึ่งฤทัย  หาญอุทัยกิจ 287 อาริสาร์  ถิระวรเสฏฐ์

270 อธิษฐ์  ภวัครคุณ 288 อิฏฐวัชร  ณัฐประสิทธิกุล

271 อนีส  เพ็ชรทองค า 289 อุทัย  ค าแหง

272 อนุรักษ์  หวังด ารงวงศ์ 290 อุบลรัตน์  ตีระศิริไพศาล

273 อนุษรา  ไชยชนะ 291 อุไรวรรณ  พัวไพบูลย์

274 อภิชัย  เจริญกิจวชิรเมธี 292 อุษา  วุฒิศิลป์

275 อภิวันท์  แท้เทีย่งธรรม 293 ไอรินทร์  กรณ์กวินโรจน์

276 ชญานภัส  มะแอ

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 

02-547-5959-61


