
1 คุณ กตัญชลี ศุขแพทย์
2 คุณ กนกนนท์ วงศ์มณฑา
3 คุณ กนกพันธ์ อธิคมสุจริตกลุ
4 คุณ กนกอร เจริญผล
5 คุณ กมลวรรณ  บ ารุงสุข 
6 คุณ กมลาภรณ์ พร้ิงอทุมุพร 
7 คุณ กรรณิการ์ เบญจา
8 คุณ กรรณิการ์ ดิเรกสถาพรกลุ
9 คุณ กรวิก สุริยา
10 คุณ กรัณย์ สุทธารมณ์
11 คุณ กวินนาถ ใจสาร
12 คุณ กญัจน์รัตน์ ต้ังปั้นธรรม
13 คุณ กญัญ์วีณา ปานนุ้ย
14 คุณ กลัยา เลิศตระกลูพิทกัษ์
15 คุณ กลัยาณี จิราจินต์
16 คุณ กาญจน์สุดา ชูแสง
17 คุณ กาญจนา สุขสันต์มัน่คง
18 คุณ กานดา แสนสุข

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมสัมมนา
หลักสูตร “Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์”  

วันจันทร์ที ่21 ธันวาคม 2563
ณ ศูนยฝึ์กอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

***ท่านที่มีรายชื่อ โปรดแจ้งยนืยนัการเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้ง ***

กรุณาแจ้งยืนยันกลับภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 น้ี
https://forms.gle/3Ru4bvfPwpdY6ykFA

แจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนา...คลิกลิ้งค์ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการส ารองทีน่ั่งส าหรับท่านทีต่อบยนืยนักลับภายในก าหนดเท่าน้ัน

ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล

https://forms.gle/3Ru4bvfPwpdY6ykFA


2

ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล

19 คุณ กานต์สิรี ฉันทสหวัฒน์
20 คุณ ก าไร รุ่งกจิกลึภคั
21 คุณ กติติยา ชนะพันธ์
22 คุณ กติติศักด์ิ พงศ์ศรีกลุ
23 คุณ กติิมา จันทเบญจม์ภทัร
24 คุณ เกษมศักด์ิ วชิรบงกช
25 คุณ ขจรศักด์ิ สินวัฒนาเกษม
26 คุณ ขนิษฐา ต้ังธรรม
27 คุณ ขวัญจิต อนิต๊ะงาม
28 คุณ ขวัญมนัส พัดทอง
29 คุณ ขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนวัฒน์
30 คุณ ไข่มุกด์ แจวสกลุ
31 คุณ คนึงนิจ เตชะพันธ์รัตนกลุ
32 คุณ คัคนัมพร พูลสวัสด์ิ
33 คุณ คัมภร์ี ศรีนิกร
34 คุณ ค านวณ พร้ิงอทุมุพร
35 คุณ คุณานนท์ ช่วยบญุชู
36 คุณ จรินทพิย์ พรหมหฤหรรษ์
37 คุณ จันทร์เพ็ญ จันทศรี
38 คุณ จามรี ตันเจริญ
39 คุณ จารึก สอนวงษ์
40 คุณ จารุลักษณ์ บงึประเสริฐสุข
41 คุณ จารุวรรณ ชื่นชม
42 คุณ จ าเรียง ศัลยพงษ์
43 คุณ จิตติมา มานะไชยรักษ์
44 คุณ จิตราพร โสทพีิชิต
45 คุณ จินดา เหลืองระลึก
46 คุณ จิรพรรณ มีเท
47 คุณ จิรัชญา เดชาคณิต
48 คุณ จิราพร ชูสกลุ
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49 คุณ จิรารัช เพ็ชรนิล
50 คุณ จุฑาภรณ์ นันทจินดา
51 คุณ จุรี อบุปดิ
52 คุณ เฉลิมศรี เพ็ญสุทธิชาติบตุร
53 คุณ ชญานิษฐ นาควัชระ
54 คุณ ชญาพัฒ์ กาญจนศศิพัฒน์
55 คุณ ชณิชา วงศ์หรัิญเดชา
56 คุณ ชนิสา องค์ธนะสุข
57 คุณ ชมนาด เอี่ยมทวีเจริญ
58 คุณ ชมพูนุท พราหมณโชติ
59 คุณ ชรินพัชร ไทรพงษ์พันธ์
60 คุณ ชลิตา หวัใจเพชร
61 คุณ ชัชรดา พลหนองหลวง
62 คุณ ชัชวาล ส าเร็จประสงค์
63 คุณ ชัชวาลย์ ต้ังตงฉิน
64 คุณ ชัชสมนศ์ วงศ์กจิอนันต์
65 คุณ ชัญญา ตระการสัตยกลุ
66 คุณ ชัยวัฒน์ เสมาเงิน
67 คุณ ชัยวิทย์ เตียวสุวรรณ์
68 คุณ ชาย โมระศิลปนิ
69 คุณ ชุติมา จะเรียมพันธ์
70 คุณ ชุติมา ศิริโสภณพงศ์
71 คุณ ชุลีวรรณ อศัววิทรูย์
72 คุณ เชาว์รัต ทมิบองใย
73 คุณ แชน นวลคล้าย
74 คุณ โชคชัย กจิเกษมทวีสิน
75 คุณ ฐิติพร ขีระจิตร
76 คุณ ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญ
77 คุณ ณปภชั สมิตานนท์
78 คุณ ณภคั โกมินทร์รัชตะ
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79 คุณ ณรงค์ศักด์ิ อสันี
80 คุณ ณฤดี ปิ่นเปยี
81 คุณ ณัฏฐณิชา องอาจโฆสิตวงศ์
82 คุณ ณัฏฐพร เพชรประพันธ์
83 คุณ ณัฐปภสั ร์ สิรภทัร กติติคุณ 
84 คุณ ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ
85 คุณ ณัฐณพัศชา ทวี
86 คุณ ณัฐณิชา ทองบางพระ
87 คุณ ณัฐณิชา เกา่เงินโชติ
88 คุณ ณัฐพรวดี ศรีเสาวชาติ
89 คุณ ณัฐวรรณ ไกรกาบแกว้
90 คุณ ณัฐวัชร์ เผ่าภู่
91 คุณ ณัฐวิภา ศรีนิธิกานตยากร
92 คุณ ณัฐศักด์ิ คีรีไพฑูรย์
93 คุณ ณิญา เอื้อกศุล กลุ 
94 คุณ ดนุปวัน ชูวงษ์
95 คุณ ดวงจันทร์ สุขมา
96 คุณ ดวงตะวัน เกษร
97 คุณ ดารณี พงษ์สาระนันทกลุ
98 คุณ เดชา ตันจอ
99 คุณ เด่นชัย ตันติพัฒนสกลุ
100 คุณ โดม สะเดาภคัพิพัฒน์
101 คุณ ถนอมขวัญ นวลคล้าย
102 คุณ ทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์
103 คุณ ทพิย์รัตน์ วงศ์เฉลิม
104 คุณ ธนกร มีฤทธิ์
105 คุณ ธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์
106 คุณ ธนภณ เชวงกติติคม
107 คุณ ธนภร ธนาเชษฐ์
108 คุณ ธนะชัย ไทยรัตน์
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109 คุณ ธนะวัธ สุขเนตร
110 คุณ ธนัชพงศ์ ภทัรกลุเวโรจน์
111 คุณ ธนัชพร จันทร์เช้า
112 คุณ ธนัทวัฒน์ เฮงรุ่งเรืองสิน
113 คุณ ธมณ มิตรภกัดีสกลุ
114 คุณ ธวีโรจน์ ธนธรธรรม
115 คุณ ธัญญ์ธวัล ออ่นหนองหว้า
116 คุณ ธัญญ์นิธิ ภกัดีขน
117 คุณ ธัญญพัฒน์ จันทร์จิรจิตร
118 คุณ ธัญญาภรณ์ โตช านาญวิทย์
119 คุณ ธันยธร แนวพนิช
120 คุณ ธันยรัศมิ์ งามณรงค์ชัย
121 คุณ ธีรนันทน์ กตัญญูกลุ
122 คุณ นบกมล มหากายนันท์
123 คุณ นพดล แกว้ช่วงศรี
124 คุณ นพสร ทานะขัน
125 คุณ นภกช ศรีษะมุข
126 คุณ นภสั จีระนันตสิน
127 คุณ นภสันันท์ บญุยรัตพันธ์
128 คุณ นฤมล แสงมณี
129 คุณ นวพัชร์ ธัชศฤงคารสกลุ
130 คุณ นัทธมณ พ่วงพูน
131 คุณ นันทติา หริิพงศธร
132 คุณ นารีรัตน์ บญุมี
133 คุณ นิฐินาฏ สงวนวงษ์ทอง
134 คุณ นิตยา เล้า
135 คุณ นิพันธ์ ต้ังกอ่เจริญ
136 คุณ นิภาดา ปณัฏฏาสิริ
137 คุณ นิภาพร วิวรรณธนานุตร์
138 คุณ นิมิต ทองสว่าง
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139 คุณ นิยม กนัทะมา
140 คุณ นิรุทธ มีฤทธิ์
141 คุณ นุชจรี สินธุพาชี
142 คุณ นุพา จันดิษ
143 คุณ เนตินันท์ ซ้ิมสกลุ
144 คุณ เนติมา วิเศษมณี
145 คุณ บรรเทงิ องค์วิลาวัณน์
146 คุณ บษุรอ หะสาเมาะ
147 คุณ เบญจพร ปงึเจริญ
148 คุณ เบญ็จวรรณ จารุเชี่ยวพาณิช
149 คุณ ปทดิา นนทลื์อชา
150 คุณ ปยุต ชลธิศสุนทร
151 คุณ ปรภสัสนันท์ ทมิกลู
152 คุณ ประพัทธ์ จันทร์เทศ
153 คุณ ประภสัสร นาคสุข
154 คุณ ประภาพรรณ ต้ังตง
155 คุณ ประภาภรณ่ บางประภากร
156 คุณ ปรางฉาย ปรัตคจริยา
157 คุณ ปรางทอง นนทะการ
158 คุณ ปราณิสา สุดวิเศษ
159 คุณ ปริญดา ปฐมโพธิภทัรสุข
160 คุณ ปวรวรรณ จันทศรี
161 คุณ ปญัจมา วิภามาส
162 คุณ ปญัชลี ตรีตราเพ็ชร
163 คุณ ปณัณะศลัญ เรืองเลิศอมรกลุ
164 คุณ ปานรดา ธนาเชษฐ์
165 คุณ ปาลินน์ สอนเพ็ง
166 คุณ ปิ่นใจ วรรณพฤกษ์
167 คุณ ปยิะกมล พินทโุยธิน
168 คุณ เปรมยุดา กมลเสถียร
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169 คุณ เผด็จ ศักด์ิ  บรู ณสถิต นนท์
170 คุณ พงศ์ธนัช ชาติไชยทรัพย์
171 คุณ พชร แกว้นุกลู
172 คุณ พรกมล ปยิะวงษ์
173 คุณ พรทพิย์ พงศ์พัชรา
174 คุณ พรทวิา กองศักดา
175 คุณ พรนัชชา พัวพีรกลุ
176 คุณ พรนัชชา แกว้ประเสริฐ
177 คุณ พรพิมล แกว้กระมล
178 คุณ พรรณี นิจยะ
179 คุณ พรรษชล สืบสุรีย์กลุ
180 คุณ พรลดา ดิสกลุ
181 คุณ พราวพิมล เอื้อประสิทธิเดช
182 คุณ พลยุกต์ ประสิทธิม์ณีรัตน์
183 คุณ พศวีร์ สังข์ศรี
184 คุณ พัชรา กตัญญูกลุ
185 คุณ พัชรา ปาระมะ
186 คุณ พันธุเ์มธางค์ อนิทร์ถมยา
187 คุณ พาฝัน ไพรเกษตร
188 คุณ พิชยกลุ หล่ีอสิระนุกลู
189 คุณ พิชัยยุทธ ไทรพงษ์พันธ์ ร.น.
190 คุณ พิธุพร ต้นพุฒ
191 คุณ พิมพ์ณารา โยธาธนภทัร์
192 คุณ พิมพ์ธาดา จารุจิตติวัฒน์
193 คุณ พิมพ์ลักษณ์ เวศม์ภญิโญ
194 คุณ พิมพ์ลักษณ์ หลินศุวนนท์
195 คุณ พีรพล อริยรัตนา
196 คุณ พีรพัศ ชัยวิทติวมณิชย์
197 คุณ พีรัญยา วาทหงส์สันต์
198 คุณ พุฒิพงศ์ ผิวพันธุ์
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199 คุณ เพ็ญพันธุ์ เกยูรพันธุ์
200 คุณ เพ็ญพิมล จันทร์จิรจิตร
201 คุณ เพ็ญศรี พัวพีรกลุ
202 คุณ เพ็ญศรี ผโลทยัด าเกงิ
203 คุณ ภคมน ปยิะธนาธร
204 คุณ ภณิตา สมศรีนฤภร
205 คุณ ภวิกา คุตนาม
206 คุณ ภทัรพงศ์ ชมะโชติ
207 คุณ ภทัรภร เจริญไพโรจน์วงศ์
208 คุณ ภทัรมน เกดิสมพงษ์
209 คุณ ภทัริน ธัชศฤงคารสกลุ
210 คุณ ภสัส์กลุช์ จันทร์เอยีด
211 คุณ ภาณุพงศ์ ผาติบณัฑิต
212 คุณ ภาณุมาศ ธาราศักด์ิ
213 คุณ ภาดาพร เทพธรานนท์
214 คุณ ภารดี โชคส่องสิริ
215 คุณ ภาวริน น้อยใจบญุ
216 คุณ มณีรัตน์ ศรีสมศักด์ิ
217 คุณ มณีรัตน์ พรมสวัสดิ
218 คุณ มนัสวิน อู่รักษา
219 คุณ มัญชุสา สินอมรเวช
220 คุณ มาราตรี พิมพ์เชย
221 คุณ มุกดา แจ่มประเสริฐ
222 คุณ เมลดา สีหะวงษ์
223 คุณ เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา
224 คุณ รฐา คงมิตร
225 คุณ รภสัสร ณ์ นราวิจิตธน  ันต์ 
226 คุณ รวมใจ องึไพเราะ
227 คุณ รัชญา เตชะปญัญารักษ์
228 คุณ รัชดา วรรณธนาสิน
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229 คุณ รัชตวรรณ เอี่ยมจารุภญิโญ
230 คุณ รัชนีย ต้ังจรวาณิชย์
231 คุณ รัสรินทร์ หรัิญพันธ์วิภา
232 คุณ รุ่งโรจน์ หวังธีระนนท์
233 คุณ โรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์
234 คุณ ลดาวัลย์ สันติบตุร
235 คุณ ลดาวัลย์ อศัวพิเชษฐ 
236 คุณ ลมัย กติติสยาม
237 คุณ ลัดดา เชี่ยววัฒนา
238 คุณ วงศกร ตุลยาพร
239 คุณ วดีอร สกณีุ
240 คุณ วรรณยุพน ปั้นสุข
241 คุณ วรวรรณ ยงค์ไสว
242 คุณ วลัยพรรณ กจิเจริญสาธิต
243 คุณ วลัยลักษณ์ วณิชชาภวิงศ์
244 คุณ วลีรัตน์ ตันติคชาภรณ์
245 คุณ วัสราภรณ์ ละนิล
246 คุณ วิภาดา วงค์ไชยา
247 คุณ วิภาภรณ์ ศีรวุฒ
248 คุณ วิมลรัตนา กนัตังกลุ
249 คุณ วิริยะ จันทรมาลัย
250 คุณ วีรวัตร หวังนุช
251 คุณ แววพันธ์ ตุลยาพร
252 คุณ ศนิสา ทบัทมิศรี
253 คุณ ศรัญญา เชียงสีทอง
254 คุณ ศราพร แซ่ต้ัง
255 คุณ ศศิธร วิบลูย์รณรงค์
256 คุณ ศศินพัชร์ เจตน์โสภณ
257 คุณ ศศิวรรณ ทมุนัส
258 คุณ ศิญาปวีน์ ไตรคุ้มพันธุ์
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259 คุณ ศิริพร นิยมเวช
260 คุณ ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์
261 คุณ ศิริรัตน์ กญุชรจันทร์
262 คุณ ศิลธนา แม้นจิตร
263 คุณ ศิวะลัย แหยมเจริญ
264 คุณ ศุภกร สาโรชวรกจิ
265 คุณ ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
266 คุณ เศรษฐภทัร์ พูนพายัพ
267 คุณ ษมา เสถียรราษฎร์
268 คุณ สกนธ์ทพิย์ นามสง่า
269 คุณ สมเกยีรติ ทองน้อย
270 คุณ สมบติั อภสิิทธิวาณิช
271 คุณ สมพร โรจน์รัชนีกร
272 คุณ สมภพ ลวะวิบลูย์
273 คุณ สมลักษณ์ ตัณพิสุทธิ์
274 คุณ สมหมาย รัตตัญญ
275 คุณ สรวิศ วิฑูรทศัน์
276 คุณ สรวีย์ รัฐพิทกัษ์ถิรดา
277 คุณ สัมพันธ์ อศัวภทัรากร
278 คุณ สิริณญา เมโฆ
279 คุณ สิริอร หาสจิตโต
280 คุณ สุกญัญา แซ่โซว
281 คุณ สุขุมาล์ ชูสกลุ
282 คุณ สุชาดา รามัญอดุม
283 คุณ สุฑาทพิย์ วินทะไชย
284 คุณ สุดาเวียง มหาสารินันทน์
285 คุณ สุทธิวัชร์ มโนพรศิริกลุ 
286 คุณ สุธาสินี กมลภากรณ์
287 คุณ สุปรานี ทั่วทพิย์
288 คุณ สุฝรรณา สิริมกร



11

ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล

289 คุณ สุพัตรา หตัถคุณ
290 คุณ สุพิชฌาย์ พุ่มเจริญวัฒนา
291 คุณ สุพิชญา แย้มแสงทอง
292 คุณ สุพุฒ สมรรคเสวี
293 คุณ สุภชัชา อทุธะ
294 คุณ สุภทัรา ขุนนิตย์
295 คุณ สุภานี พรภริมย์กลุ
296 คุณ สุภญิญาภา ปญัญ์ณญากลุ
297 คุณ สุมณฑา วงศ์เงิน
298 คุณ สุรชัย คงไพศาลถาวร
299 คุณ สุรชัย อาดัม
300 คุณ สุรพงษ์ โชตชัยสวัสดี
301 คุณ สุรยุทธ ภทัรนาวิก
302 คุณ สุรศักด์ิ ก าลังงาม
303 คุณ สุรีย์ เต็งเจริญชัย
304 คุณ สุรีย์พรรณ วรรณสว่าง
305 คุณ สุวรรณา ชุนสิทธิ์
306 คุณ เสาวรส ธัญคุณากร
307 คุณ เสาวลักษณ์ หว้ยหงษ์ทอง
308 คุณ โสพิณ องึไพเราะ
309 คุณ หฤทยั ศีลเภสัชกลุ
310 คุณ อณัศยา ประชุมรักษ์
311 คุณ อดิศักด์ิ คงวาณิชยะพงษ์
312 คุณ อนุสรณ์ เลิศพัฒนะกลุ
313 คุณ อภชิญา ปรุงเฌอ
314 คุณ อภรัิตน์ เทยีมเดช
315 คุณ อภวิุฒิ สมรรคเสวี
316 คุณ อมรรัตน์ อศัวชัยเจริญ
317 คุณ อมรรัตน์ ลาภพิทกัษ์พงษ์
318 คุณ อมฤต กองสิน
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319 คุณ อรทยั ต่ายทรัพย์
320 คุณ อรปรีดา สิทธิการุณ
321 คุณ อรพินท์ โอวาท
322 คุณ อรัญญา ถาวะรานนท์
323 คุณ อคัรัช บญุฟู
324 คุณ อญั ภรณ์ ทองขาว
325 คุณ อมัพร มานะวาณิขเจริญ
326 คุณ อารมย์ จิระศิริสุวรรณ
327 คุณ อารี กองสิงคูณ
328 คุณ อารีรัตน์ ภาคะ
329 คุณ อ านวยพร ชีหร่ัง
330 คุณ อ าภา โพธิศ์รี
331 คุณ อทิธิพัฒน์ นิมมานวโรดม
332 คุณ อบุล โรจน์รัชนีกร
333 คุณ อไุรรัชต์ โอวาท
334 คุณ อไุรวรรณ ขันเงิน
335 คุณ อษุา วุฒิศิลป์
336 คุณ เอสีห์ จันทร์ธนะชีพ
337 คุณ โอภาส สินประสงค์
338 คุณ ไอยวรินทร์ ไชยจิรญาณ

กองธุรกจิบริการ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกจิการค้า
โทร. 0-2547-5985


