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1 คุณ กนกกำญจน์ สีพลอย 21 คุณ ชัชญำ พำนิช

2 คุณ กนกพรรณ เสียมสกุล 22 คุณ ชีวัธนัย วงศ์กวำง

3 คุณ กนกอร ชุณหชัย 23 คุณ ชุลีวรรณ อัศววิทูรทิพย์

4 คุณ กนิฏฐำ ชวนมำ 24 คุณ โชคชัย ณ นคร

5 คุณ กฤตนัย สัจยำกร 25 คุณ ณฌำริชำ จุฑำนพรัตน์

6 คุณ กฤติเดช เบ็ญจ์ 26 คุณ ณปภัส เฉลิมทอฝ

7 คุณ ก่องกำญจน์ วงศ์ภำวิทย์ 27 คุณ ณภัค โกมินทร์รัชตะ

8 คุณ กำนต์พิชชำ พงษ์ดี 28 คุณ ณรงค์ ธีรพรชัย

9 คุณ กุลวดี วัฒกำนนท์ 29 คุณ ณัฏฐำ ชัยชนะเกรียงไกร

10 คุณ เกียรต์ิภสิท โชติกะพุกกณะ 30 คุณ ณัฐชนนท์ ใฝ่รัชตพำณิช

11 คุณ ขจรศักด์ิ ฉิมสอน 31 คุณ ณัฐพล สงวนศิริ

12 คุณ จริยำ ตริกำรช่ำง 32 คุณ ณัฐริกำ สงวนทรัพย์

13 คุณ จิดำภำ ทิพยทยำรัตน์ 33 คุณ ณัทสรณ์ วงศ์มหำเศรษฐ์

14 คุณ จิดำภำ ประมวลศิลป์ 34 คุณ ณิชมล มีช ำนำญ

15 คุณ จินดำรัตน์ ธนพรพงศ์สิน 35 คุณ ตรีประดับ หวังวงศ์วิวัฒน์

16 คุณ ชชำนนท์  ล่ิมทอง 36 คุณ ตวงพร ระวิโรจน์

17 คุณ ชฎำพร ก ำลังเก้ือ 37 คุณ ทับทิมกำนต์ ธนเศรษฐ์อังกูร

18 คุณ ชนนิกำนต์ โลกโบว์ 38 คุณ ทิฆัมพร กสิโอฬำร

19 คุณ ชนัดดำ พัดทอง 39 คุณ ทิพย์วรรณ เจริญงำม

20 คุณ ชยำศรณ์ ศิริ 40 คุณ ธนพร กสิโอฬำร

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำอบรม
หลักสูตร SME New Tech New Trend

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนำคม 2566 ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

** ท่ำนท่ีมีรำยช่ือ กรุณำเข้ำไปอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมใน E-mail ท่ีท่ำนได้ให้ไว้ด้วยค่ะ **
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41 คุณ ธนัท ไชยศรี 66 คุณ ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช

42 คุณ ธนำนิษฐ์ ธรรมวิจักษ์พร 67 คุณ ปิยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ

43 คุณ ธนำภรณ์ ธนำนนทศรี 68 คุณ เปมิลินญ์ ไกรสิทธิเจริญ

44 คุณ ธคุณุต จงกลรัตนกุล 69 คุณ ผกำกำญจน์ ภู่พุดตำล

45 คุณ ธเนศพิพัฒ อธิบุณยสิทธ์ิ 70 คุณ ผุสดี ธนำไกรกิติ

46 คุณ ธัชกร ธัญวุฒิศุภสิริ 71 คุณ พนำรัตน์ เอ่ียมผ่องใส

47 คุณ ธีรพงษ์ วิไลเลิศสมบัติ 72 คุณ พรฑิตำ บุญประสิทธ์ิ

48 คุณ ธีระ เลำหจรัสแสง 73 คุณ พรหมพร รักษำเสรี

49 คุณ นภำพร ประกฤติกรชัย 74 คุณ พลอยไพลิน อ่ิมเอิบ

50 คุณ นภำพร สืบโอฬำร 75 คุณ พัชรำพร เพ็งมำก

51 คุณ นฤเบศร ติระศิริชัย 76 คุณ พันธ์ุเมธำงค์ อินทร์ถมยำ

52 คุณ นฤพล วงษ์สุข 77 คุณ พิงพันธ์ุ วิวิธเกยูรวงศ์

53 คุณ นัชชำ ศรีประเสริฐ 78 คุณ พิชญ์นะรินทร์ ผำงจันทร์ดำ

54 คุณ นัฐติกำรณ์ ดวงทิพย์ 79 คุณ พิมชญำ วรรโณทยำน

55 คุณ นัฐวุฒิ ออมทรัพย์ทวี 80 คุณ พิมลณัฐ แก้วชนะ

56 คุณ นันทิจำ มโนธรรม 81 คุณ พีรพล ผลพำนิชเจริญ

57 คุณ บงกช ภูษำธร 82 คุณ แพรวพรรณรำย นำคประเสริฐ

58 คุณ บวร จันทร์โภคำไพบูลย์ 83 คุณ ภคมน ปิยะธนำธร

59 คุณ บูรำณี บุญจันทร์ 84 คุณ ภัทธิยำ ขันรินทร์

60 คุณ ปฐมำ เมฆประโยชน์ 85 คุณ ภัทร ด่ำนอุตรำ

61 คุณ ปณัฐพงษ์ เตชนฺธิวิบูลย์ 86 คุณ ภูมณัส จุลนิพิฐวงษ์

62 คุณ ประชำ สตังดี 87 คุณ มณฑิตำ ต้ังมนัสวงศ์

63 คุณ ประภำพร จงกลรัตนกุล 88 คุณ มณฑิตำ สุขสง่ำ

64 คุณ ประสิทธ์ิ ม่ิง อำรี วำณิช 89 คุณ มัญชุสำ สินอมรเวช

65 คุณ ปริณี ศรีกังวำล 90 คุณ
มูฮ ำหมัด มำฮเดร์ 
ซันชิโร่ อิซุมิ
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91 คุณ เมต์ธำ อัศวเมธำ 115 คุณ ศิวำพัชญ์ บ ำรุงเศรษฐพงษ์

92 คุณ เมย์ยุวัฒน์ กรไธสงค์ 116 คุณ ษมำ เสถียรรำษฎร์

93 คุณ ยงยุทธ น่ิมค ำ 117 คุณ สรวิชญ์ วิริยตระกูลชัย

94 คุณ เยำวลักษณ์ ป่ินชูศรี 118 คุณ สรินทิพย์ วิไลลักษณ์

95 คุณ รัชฎำ บัวสด 119 คุณ สโรชำ ฤทธ์ิแสงทอง

96 คุณ รัตนำวดี แจ่มขุมศิลป์ 120 คุณ สหภัศ ใจพุก

97 คุณ รินทร์นภำ ต่ำยแสง 121 คุณ สะใบทิพย์ มณีรักษ์

98 คุณ เรวดี เอกชัยพันธ์ุ 122 คุณ สิปวรรณ อำจำริยำนนท์

99 คุณ วรรณพรรณ สมพร 123 คุณ สุพำณี ชัยสิทธ์ิเมฆินทร์

100 คุณ วรวัฒน์ ล้อรัตนชน 124 คุณ สุรเกียรติ พรมตะพำน

101 คุณ วรำภรณ์ เทพประสิทธ์ิ 125 คุณ อมลณัฐ พงษ์วิทยภำนุ

102 คุณ วริศนันท์ โชติแสงศรี 126 คุณ อรนงค์ ธำตุไพบูลย์

103 คุณ วัชรนันท์ วิศิษฎ์วโรดม 127 คุณ อรวรรณ กิจเชวงกุล

104 คุณ วิชำญ ปันเดย์ 128 คุณ อรวรรณ สำยกลำย

105 คุณ วินัย อวยพรประเสริฐ 129 คุณ อังคณำ เอ่ียมสอำด

106 คุณ วิลำวัลย์ แสนวงค์ค ำ 130 คุณ อิทธิกร คงนุกูล

107 คุณ วีรยำ ย่อยกระโทก 131 คุณ อินทร์ ชญ ำน์  ธนถำวร กิตต์ิ

108 คุณ วุฒิภัทร บุญทอง 132 คุณ อิศวีร์พร พัชรสุรบดี

109 คุณ แววดำว ยำประกัลป์ 133 คุณ อีจจิมำ พงษ์พัว

110 คุณ ศรีสุภำงค์ ศรีเงิน 134 คุณ อุเชนี ธีรอ ำพน

111 คุณ ศรีสุรำงค์ อธิวัฒน์ประชำกุล 135 คุณ อุไรวรรณ์ จ่ำทัน

112 คุณ ศฤงคำร ชำญประเสริฐ 136 คุณ เอกรำช เทียมดวงแข

113 คุณ ศศิวิมล บูรณรักษ์ 137 คุณ เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์

114 คุณ ศิรินทร์รดำ กุลสวัสด์ิภักดี 138 คุณ เอกวัฒน์ ทิวะธนเศรษฐ์

** ท่ำนท่ีมีรำยช่ือ กรุณำเข้ำไปอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมใน E-mail ท่ีท่ำนได้ให้ไว้ด้วยค่ะ **
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ข้อปฏิบัติ

- เร่ิมลงทะเบียนต้ังแต่เวลำ 8.00 น.

- รบกวนจ ำล ำดับเลขท่ี เพ่ือสะดวกในกำรลงทะเบียน

- น ำสมุดและปำกกำ มำในวันอบรม

- ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมสวมหน้ำกำกอนำมัยขณะเข้ำรับกำรอบรมตลอดเวลำ

- ขอสงวนสิทธ์ิให้กับรำยช่ือท่ีได้ประกำศเท่ำน้ัน

- ไม่รับลงทะเบียนหน้ำงำน ( ไม่รับ Walk-in )

- กรุณำเผ่ือเวลำส ำหรับกำรเดินทำง เน่ืองจำกกำรจรำจรติดขัดและสถำนท่ีจอดรถมีจ ำนวนจ ำกัด

- สำมำรถเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ MRT สำยสีม่วง ให้ลงสถำนท่ี พระน่ังเกล้ำ แล้วต่อรถมำอีก 3 กม.

ขอบคุณค่ะ


