
 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม  
EEC Business Drive 2019 (Car Rally) 

วันที่ 12-13 กันยายน 2562  
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ถึง โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุร ี

     ล าดับที ่ ชื่อทีม ชื่อ-สกุล 
1 Air Flow นาย นิธิวิทย์ งามเกษม 
2 Air Flow นาย ธนยศ คิดเมตตากุล 
3 Air Flow นาย ปรีดา ยันต์พิเศษ 
4 Air Flow นาย ศิริชัย เผ่าจื้อ 
5 DBDSR#1 จ้าวคุณ นาย ปฤญจ์ ว่องอรุณ 
6 DBDSR#1 จ้าวคุณ นาย ชัยมงคล ครองสินเสาวภาค 
7 DBDSR#1 จ้าวคุณ นางสาว สุชาณี สิรีเนตร 
8 DBDSR#1 จ้าวคุณ นางสาว อภิชญา เศวตวิจิตร 
9 แท่นบัลลังก์ นางสาว กนกอร สมบูรณ์ 
10 แท่นบัลลังก์ นาย ณัฐกิตติ์ บัวแสง 
11 แท่นบัลลังก์ นาย พรนรินทร์ พูลสุวรรณ 
12 แท่นบัลลังก์ นาย ศิวนาถ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ 
13 บ้านบุษบาสปา นาย กฤติกร คุณานพรัตน์ 
14 บ้านบุษบาสปา นางสาว บุษบา แสงงามปลั่ง 
15 บ้านบุษบาสปา นาย รังสรรค์ กรวยสวัสดิ์ 
16 บ้านบุษบาสปา นาย สิทธิชัย วีระธรรมนูญ 
17 ปุ๋ยป่ะป๊า นาย โดม สะเดาภัคพิพัฒน์ 
18 ปุ๋ยป่ะป๊า นาย ภาณุวัตร จรัสไพบูลย์ 
19 ปุ๋ยป่ะป๊า นางสาว วันวิสาข์ โรจน์บัณฑิต 
20 ปุ๋ยป่ะป๊า นาย สฤษฎพร ศาศวัต 
21 ไม่กินแห้ว นาย ณรงค์ศักดิ์ อัสนี 
22 ไม่กินแห้ว นาง เมธ์วดี เรียววิไลสุข 
23 ไม่กินแห้ว นาย พิษณ ุ ทองมาก 
24 ไม่กินแห้ว นาย ศรัณย์ อับดุสสมัด 



ล าดับที ่ ชื่อทีม ชื่อ-สกุล 
25 ไม่หล่อแต่น่าห่อกลับบ้าน นาย กมลวัฒน ์ ตุลยสุวรรณ 
26 ไม่หล่อแต่น่าห่อกลับบ้าน นาย ชญานนท์ วรนาถอักษร 
27 ไม่หล่อแต่น่าห่อกลับบ้าน นาย ภัทร เกียรติศรีชาติ 
28 ไม่หล่อแต่น่าห่อกลับบ้าน นาย รัตนะ ศรีสาคร 
29 หลงเตียน นาย กฤษฎิ์พุฒ ลิ้มพรชัยเจริญ 
30 หลงเตียน นาย ชัยณรงค์ เชื้อชูชาติ 
31 หลงเตียน นาย นิธิพจน ์ ชื่นรัมย์ 
32 หลงเตียน นางสาว อรพรรณ ลิ่มบุตร 
33 อุซางิจัง นางสาว กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์ 
34 อุซางิจัง นาย ธีรวัชร์ เชื้อวัฒนวาณิชย์ 
35 อุซางิจัง นาย ณัษฐพจน์ ลือวิบูลย์รัตน์ 
36 อุซางิจัง นางสาว อภิณพร ทองดี 
37 บริษัท อ.ทรานสปอร์ต นางสาว ปริญดา ลี้ 
38 บริษัท อ.ทรานสปอร์ต นาง อนงรัตน ์ อัศวโชค 
39 บริษัท อ.ทรานสปอร์ต นางสาว อุณา ตันตระกูลชาญชัย 
40 บริษัท อ.ทรานสปอร์ต นางสาว อดิสัย อัชแมนมิตร 
41 บังเอิญ นาย ชยดล เฉลิมเตียรณกุล 
42 บังเอิญ นางสาว ชญาณ์พิมพ์ อ านวยปรีชากุล 
43 บังเอิญ นางสาว ปภัสพรรณ์ ชีรนรวนิชย์ 
44 บังเอิญ นางสาว สุนิตา เนตรแก้ว 
45 Pig avenger นางสาว พิมพิศาภัสณ์ ตั้งตรงจิตร 
46 Pig avenger นางสาว ธาราวดี ตั้งตรงจิตร 
47 pig avenger นางสาว นรีนุช สมศร ี
48 Pig avenger นางสาว สุวรรณี ตั้งตรงจิตร 
49 ไม่น่าเชื่อ นางสาว ณัฐยา ธีรานุวัฒน์ 
50 ไม่น่าเชื่อ นาย ยอดยิ่ง เจียรจิตเลิศ 
51 ไม่น่าเชื่อ นาย ธนะธรรม ธรรมมะ 
52 ไม่น่าเชื่อ นาย ปพนพัชร์ ปิยะกุลวรศักดิ์ 

     
   

 

  

 

 



      

 

 

 

***ท่านที่มีรายชื่อ โปรดแจ้งวัน เดือน ปีเกิด ลงใน 

https://forms.gle/2N6KvPuA2iDk35n68 

เพื่อน าไปเป็นหลักฐานในการท าประกันภัยบุคคลที่ 3 *** 

กรุณาแจ้งกลับภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น 

 
 

กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 02 547 5985 

https://forms.gle/2N6KvPuA2iDk35n68

