
 
 

  
  

 
ก ำหนดกำร 

หลักสูตร Smart Senior Care Business 
วันที่ 10-11 พฤศจิกำยน 2565  

ณ ทับขวัญ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี  
  

วันที ่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม วิทยำกร 

พฤ.10 พ.ย.65 09.00 – 12.00 น. Value-based Marketing for Senior 
Healthcare Service Move Senior 
Care of Thailand Forward 2023 

นำยแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันต ิ
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุและศูนย์
เวชศำสตร์ฟื้นฟู Chersery Home 
 

 13.00 – 16.00 น. Workshop กำรจัดท ำแผนธุรกิจอย่ำง
ง่ำยพร้อมกับเทคนิคกำรบริหำรธุรกิจ
บนสถำนกำรณ์ VUCA World 
 

ดร.รณพรหม ชุนงำม 
กรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

 
ศ. 11 พ.ย.65 09.00 – 14.30 น. 

 
บัญชี ภำษี และกฎหมำยน่ำรู้ในกำร
ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ 
 

คุณศิริพัฒน์  กล่ ำกลิ่น 
CEO บริษัท ดิจิตอลเอเจนซี่ จ ำกัด 

 14.30 – 16.00 น. Digital Marketing ส ำหรับธุรกิจดูแล
ผู้สูงอำย ุ
 

 

 
หมำยเหต ุ: - พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ระหว่ำงเวลำ 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
        - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงเวลำ 12.00 - 13.00 น. 

 
ข้อปฏบิัต ิ

- เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 8.00 น. 

- รบกวนจ ำล ำดับเลขที่ เพื่อสะดวกในกำรลงทะเบียน 

- น ำสมุดและปำกกำ มำในวันอบรม 

- ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมสวมหนำ้กำกอนำมัยขณะเข้ำรบักำรอบรม 

- ขอสงวนสทิธิใ์ห้กับรำยชื่อที่ได้ประกำศเท่ำนั้น 

- ไม่รับลงทะเบียนหน้ำงำน ( ไม่รับ Walk-in ) 

- ทำงกรมฯ ไม่ได้จัดหำที่พักให ้ 
 ********** ขอบคุณคะ่ ********** 



ล ำดับ ล ำดับ

1 นำง กนกพิชญ์ สุทธิศิล 21 นำง ชุรีย์พร  วันหลัง

2 นำย กมล พิทักษ์ภำวศุทธิ 22 นำย โชคชัย ครุธชำติ

3 นำง กรชนก นำเรือง 23 น.ส. ณัฐฐิญำ ทองเจริญ

4 น.ส. กรณ์รวี แสนดวง 24 นำย ณัฐเศรษฐ เบญจภัสสรสิริ

5 น.ส. กรพินท์ุ ปำนวิเชียร 25 นำย ถนอม โรจนพำณิชย์กุล

6 นำย กวินท์ รัชตะทรัพย์ 26 นำย เถกิงศักด์ิ เวชรัชต์พิมล

7 น.ส. กัญญำรัตน์ พงศ์ธวัชวริศ 27 นำย ทรงศักด์ิ เลำหสุวรรณรัตน์

8 น.ส. กุลฐิณี กล่ินพูล 28 นำง ทูนทิพย์ วงษ์ประเสริฐ

9 น.ส. กุลปำลี พำเกิดสุขทวี 29 นำง ธณัชช์นรี สโรบล

10 น.ส. เกษร จันทร์ทองอ่อน 30 น.ส. ธนัญญำ จ ำปำ

11 น.ส. ขญำดำ อินกกผ้ึงนำคำ 31 น.ส. ธัญวลัย แสงประไพ

12 นำง ขนิษฐำ ใบไพศำล 32 น.ส. ธิดำรัตน์ พัฒน์ทอง

13 น.ส. ขวัญตำ ทับทิม 33 นำง นงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม

14 น.ส. จิตติพัฒน์ ปูรณัน 34 นำย นพดล นพคุณ

15 น.ส. จิรฐำ กันทะสีค ำ 35 น.ส. นริศรำ ณ กำฬสินธ์ุ

16 น.ส. จิรำพร สุจจำนันท์ 36 นำง นันทวัน ชอุ่มทอง

17 นำง จิรำพรรณ ไมแรส 37 นำง นิตยำ ชไนศวรรย์

18 น.ส. จิรำภรณ์ สมหวัง 38 นำย นิธิรุจน์ ทองนุ่ม

19 น.ส. ช่อผกำ น้อยเรือน 39 น.ส. นิยะดำ ธรรมทินโน

20 นำย ชัชวัสส์ จรัสสิริระพี 40 นำย นิรันดร นันทโรจน์กุล

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำอบรม
หลักสูตร Smart Senior Care Business 

วันท่ี 10 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ณ ทับขวัญ รีสอร์ท จ.นนทบุรี

** ท่ำนท่ีมีรำยช่ือ กรุณำเข้ำไปอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมใน E-mail ท่ีท่ำนได้ให้ไว้ด้วยค่ะ **

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า  กระทรวง

พาณิชย์



ล ำดับ ล ำดับ

41 น.ส. นุชจิรำ ชนะบุญชัย 66 น.ส. วิมลรัตน์ อมรมรกต

42 น.ส. ปนัดดำ พิชัย 67 น.ส. วิยะดำ ยะประสิทธ์ิ

43 นำง ปภัชร์ศรัญ พิมลพรอังกูร 68 น.ส. ศศิณำ ชัยรัตน์

44 นำย ประพันธ์ สุวัฒนำรักษ์ 69 น.ส. ศำลิตำ บัณฑุกุล

45 นำย ปฤทธ์ิ ปิยกิตติยำ 70 น.ส. ศิริภรณ์ ภูทอง

46 น.ส. ปลิดำ กิตติธรรมมำศ 71 นำง สำยชล มินประพำฬ

47 น.ส. ปวีณำ ทวีกิจเจริญไพศำล 72 น.ส. สำยชล ยอดนวล

48 นำง ปัญจมำ พลำหน 73 นำย สิริศักด์ิ สมำน

49 น.ส. ปิยดำ ทองทิพย์ 74 น.ส. สุกัญญำ ทองสุก

50 น.ส. ปุณิกำ กิติภัทรเหมกุล 75 น.ส. สุจินดำ รักตระกูล

51 น.ส. พรสวรรค์ ค ำทิพย์ 76 นำง สุทธำวรรณ ซำโต้

52 นำย พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ 77 น.ส. สุพิธตรำ ยุพ

53 นำง พวงจันทร์ อุ่นเจริญ 78 น.ส. สุมินตำ เสียงดัง

54 นำง พอใจ สันติเวส 79 นำย เสด็จศักด์ิ บูรณสถิตนนท์

55 น.ส. พิมพ์ภัสสร ดิตถ์วัชรไพศำล 80 น.ส. เสำวนีย์ เพียงพันธ์ุสกุล

56 น.ส. พิศมัย บุญมำ 81 น.ส. อณิตำ เครือประยงค์

57 น.ส. ฟ้ำใส จำรุวังสันติ 82 น.ส. อภัสรำ เจริญศุภพงศ์

58 น.ส. ภัคธีมำ ปัญญวรญำณ 83 น.ส. อรนันท์ อุดมภำพ

59 น.ส. ภำศินี สุขสถำพรเลิศ 84 นำง อรุณี ปัญญำคุณำสิน

60 นำย ภูมินภัทร ศำนต์ทำนุทัต 85 น.ส. อัญชลี เดชธรรมรงค์

61 นำง รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว 86 น.ส. อัษฎำภรณ์ เวสสะภักดี

62 นำง วรำนิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ 87 นำย อิทธิภำสน์ ใจเย็น

63 นำง วลัญช์รัช จีรสงฆ์ประชำ 88 นำง อุบลวรรณ บัวติก

64 นำง วำสนำ จันทร์เมฆำ 89 น.ส. อุรำรัก แก้วกัญญำ

65 นำย วินิธิธัญนันท์ อร่ำมเสรีวงศ์ 90 นำย เอกรินทร์ ข ำสุข

91 น.ส. เอมิกำ นิติวรำงกูร

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล


