
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม  หลักสูตร “Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 1”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตร Smart Restaurant Plus 
รุ่นที่ 1 ซึ่งจะอบรมวันที่ 15, 16, 22, 23, 29 และ 30 มีนาคม 2564 (รวม 6 วัน)  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  (สนามบินน้้า  จ.นนทบุรี)

➢ เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามก้าหนดการ (ไฟล์แนบ) 

➢ เริ่มอบรมเวลา 9.00 น.  

1 รบกวนจ้าล้าดับเลขที่ไว้ด้วยนะคะ เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน

2.  วันอบรมให้น้าสมุดและปากกามาใช้ในการจดข้อมูล

หมายเหตุ :  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 พบกันที่ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ( Walk-in) 
 กรุณาเผื่อเวลาส้าหรับการเดินทาง เนื่องจากการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถ

มีจ้านวนจ้ากัด



หนา้ 1

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำร
1 คุณ Jirawat Ampornsangtong DD Foods Concept Co., Ltd
2 คุณ Nararat Buranasiri ร้าน Sky Over V 
3 คุณ Passakorn Tawatsiriroj ร้าน BLUE
4 คุณ Ratpiya muenpiem ร้าน kokowa izakaya
5 คุณ Suttiporn Tangsakulsanti บจ. นิกิวาอิ กรุ๊ป
6 คุณ กมลา ลีอังกูร ร้าน Milky Garden cafe and restaurant

7 คุณ กรุณพล เทียนสุวรรณ บจ. ออนอะคลาวด์
8 คุณ กรุณา จิตรเอ้ืออารีย์กุล บจ. พาเลท บาร์
9 คุณ กฤดิชญานิษฐ์ พัฒน์ชาวรกุล ร้าน ข้าวแกงปักษ์ใต้ป้าเครือ
10 คุณ ก่อเกียรติ เจียรจรัส ร้าน เซ้ียไชน่าทาวน์
11 คุณ กัญญพัชร กานต์ณภาพิต ร้าน Cheat days เบอร์เกอ ร์& สเต็ก
12 คุณ กัณฑ์อเนก ชีวากุล ร้าน ย่างเนย @ มอ.บูรพา
13 คุณ กันยารัตน์ ทองขาว ร้าน ครัวริมธาร
14 คุณ กุลณัฐ ตาอินทร์ ร้าน ห่อข้าวน้อย HORKAONOI 
15 คุณ กุลยาภรณ์ ข านวลทอง ร้าน ครัวแม่กุหลาบ
16 คุณ จตุรงค์ คุโรวาท ร้าน บุญมา ไก่ย่าง
17 คุณ จักรกฤษณ์ เขนทอง ร้าน ครัวพ่ีปุ้ม 
18 คุณ จันทร์เพ็ญ แข็งกล้า บจ. แอท ผ่านฟ้า
19 คุณ จิติมนต์ ทองเอ่ียม ร้าน เจริญ-อา-หาน
20 คุณ จิรกิตต์ิ สุพัฒธี ร้าน Bohk Toh Restaurant
21 คุณ ฉัตรธาร อักษรดิษฐ บจ. เอสที อันนา
22 คุณ โฉมศรี งามจิตจรุง ร้าน ทับทิมไทย
23 คุณ ชลันธร แสงวิโรจน์ ร้าน หมีพ่นไฟ
24 คุณ ชัชชัย อินทวาฬ ร้าน ลูกช้ิน พ๊อง พอง
25 คุณ ชัชญา สุทธิมา ร้าน ซ่ีโครงจูบปากป๊ากับม้า สาขากาญจนบุรี
26 คุณ ชัยพันธ์ุ ไวยพันธ์ุ ชัยพันธ์ุ ไวยพันธ์ุ
27 คุณ ชัยมงคล ครองสินเสาวภาค บจ. ครองสินเสาวภาค
28 คุณ ชัยยศ ก่อเกียรตินารา ร้าน Seafresh Riverside Buffet
29 คุณ ฐานพิชญ์ ธนภัพพิสิฐ์ ร้าน พอดีสเต็กบางคูวัด
30 คุณ ฐิติพงศ์ เนตรพ่วง ร้าน หม้อเบ้อเร่อ ชาบู&ป้ิงย่าง
31 คุณ ฐิติภา สัมพันธ์พร บจ. บางแสนวิลล่า
32 คุณ ณชญาดา มโนใจ หจก. สึซึกุ โดย ซิม ดอท คอม

ช่ือ-นำมสกุล

วันท่ี 16, 22, 23, 29 และ 30 มีนำคม 2564 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ช้ัน 6  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
หลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นท่ี 1

วันท่ี 15 มีนำคม 2564  ณ ห้องบุรฉัตรไชยำกร ช้ัน 4 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์



หนา้ 2

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำรช่ือ-นำมสกุล
33 คุณ ณชนนท์ โชติมงคล บจ. มิตราพัฒนา 
34 คุณ ณัฐกานต์ เคหะเรืองรอง ร้าน มนต์รักแซลมอนคลับ
35 คุณ ณัฐนนท์ มหาสังข์ ร้าน ย่างเนย @ลาดพร้าว-วังหิน
36 คุณ ณัฐภูมิ ชัยรักเกียรติ ร้าน KING SUSHI & SASHIMI
37 คุณ ณิชกานต์ แก้วน้อย บจ. เหนือน้ า
38 คุณ ดวงตะวัน เกษร ร้าน เต๋ียวกะเพรา
39 คุณ ติณณภพ เฉียวกุล หจก. บีลีฟ เฮลต้ี กู้ดส์
40 คุณ ทวินันท์ ฉิมนาค ร้าน หุ่น|ไร่|กา
41 คุณ ทสานุช ไทกุล ร้านอาหารโอย๊ัวะ 
42 คุณ ทัศนีย์ ศรีโสภา ร้าน ลดาปลาร้าหอม สาขาพิษณุโลก
43 คุณ ธนกร ศรีหาชัย ร้าน บ้านไผ่เม่ียงปลา
44 คุณ ธนชาติ กวางคีรี ร้าน HERO BEEF&BEER
45 คุณ ธนัญญา กาญจนปัญจพล ร้าน เบคก้ี เดอ บาคโค
46 คุณ ธวัชชัย กนกนัครา ร้าน นิกุยะ สาขาเซ็นทรัลระยอง
47 คุณ ธัญกาญจน์ สีทองดี ร้าน แซ่พุ้น ข้าวหน้าไก่ 80 ปี
48 คุณ ธัญญธร ปิยภิญโญภาพ ร้าน สามชัยไก่ย่าง
49 คุณ ธันย์สิตา  วงษ์ สวัสด์ิ  ร้าน ยุ้งข้าว เขาใหญ่
50 คุณ ธันยรัตน์ เสริมเสนาพร ร้าน มาชิสดะมิลค์
51 คุณ ธีณยศ เพ็ญสิริวรกุล ออกนามบุคคล
52 คุณ ธีรพัฒฌ์ ปัญญา ร้าน T&F Frappe 
53 คุณ นตินี ล้ิมดวงเด่น ร้าน Kor-Hom tea 
54 คุณ นภนิศ ทิพย์บุรี ร้าน ชาบูโก สาขาบางใหญ่
55 คุณ นภัสชญา ประวัติดี ร้าน ครัวในสวน อ่างเก็บน้ าบางพระ
56 คุณ นภาพร ธีโบด์ ร้าน บ้านขาหมู
57 คุณ นรภัทร สันติกุล บจ. เบรคก้ิง บาวน์แดรีส์
58 คุณ นรุฒน์ มะลิทอง ร้าน ก๋วยเต๋ียวเรือท่าสนาม Let's Go
59 คุณ นัชชา ยงทรัพย์อนันต์ บจ. วีรันดา คูซีน
60 คุณ นัทธมน สว่างศรี ร้าน ฮันเรดบาร์
61 คุณ นิติพันธ์ุ ครุธทิน บจ. เคทู เทรดด้ิง
62 คุณ ปพนพัชร์ ปิยะกุลวรศักด์ิ ร้าน ครัวทองย้อย
63 คุณ ประชา ขัตติโยทัยวงศ์ บจ. อร่อย (2016) / อร่อย@หัวหิน
64 คุณ ประพัฒน์ โซวิกุล ร้าน Saensuk Thai Kitchen
65 คุณ ปรัชญา คงรอด ร้าน กุ้งแซ่บแซลมอนซ๊ีด
66 คุณ ปรัชญา รัศม์ิปัญญา ร้าน โรตีร้อยช้ัน
67 คุณ ปรัตถกร หิรัญรัตน์ บจ. เป่ียมสุข ฟู้ดส์
68 คุณ ปิรัณ ปัญจโภคากิจ ร้าน กินข้าวบ้านเพ่ือน
69 คุณ ผล มัทธุรนนท์ ร้าน Thip Kitchen
70 คุณ พัฐฐนณท์ ชุติวัตนาสิน หจก. อัศวนันต์ธนา ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรอง



หนา้ 3

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำรช่ือ-นำมสกุล
71 คุณ พิชญ์ ภิญญ์กษิรา หจก. ทรัพย์เย็น
72 คุณ พิมพ์วลัญช์ กมลศรี บจ. พีซีเอส ลาโมดา
73 คุณ เพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ บจ. นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้าจูเนียร์
74 คุณ แพรวไพลิน ขันธ์วราพันธิชัย ร้าน บีแอล แอสเสท
75 คุณ ภัชชกร เอมโอษฐ ร้าน เจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอดสามย่าน
76 คุณ ภัทรพงษ์ แต่งเนตร ร้าน Healthy delight 
77 คุณ ภาณุเดช สุวินิจจิต บริษัท ครัวบ้านป้าบุญ3 จ ากัด
78 คุณ มงคล ทรัพย์สกุล ร้าน แม่ ไดน่ิง พาเลซ 
79 คุณ มนัส จวรรณะ หจก.ปริญญา ฟู๊ดไซเอนซ์
80 คุณ เมทินี กนกวิไลรัตน์ บจ. เต๋ียวออนเซ็น
81 คุณ ยศพล พุ่มแจ่ม ร้าน Focus Buffet
82 คุณ ยาซีร ซอดีกีน บจ. อบูชิ
83 คุณ ย่ิงชีพ เกิดทองเล็ก ร้าน หมูตกมันส์ ข้าวหมูทอด
84 คุณ เยาวลักษณ์ เรืองรุ่ง บจ. ครัวแม่ศรีเรือน
85 คุณ รวษา ภัทไพรศาล ร้าน บ้านสกาย ซูชิ
86 คุณ รักษ์ศักด์ิ อาศิรเลิศสิริ บจ. เดอะ ฮับ คาเฟ่ แอนด์ อีทเทอร์ร่ี
87 คุณ รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล ร้าน ซานต๋ีก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา
88 คุณ รุจาภา ทองน้อย ร้าน โต๊ะจีนไชน่าทาวน์
89 คุณ ลลนา ศิริเขียว ร้าน บีบี คาเฟ่
90 คุณ ลลิตา แสงวิมาน ร้าน ลลิตาสเต็กหน้า ม.มหานคร
91 คุณ วณิชชา ล้ีไพบูลย์ ร้าน ก๋วยเต๋ียวเรือท่าสนาม
92 คุณ วรรณพร แจ่มจันทร์ ร้าน น้ าพริกคุณยายบ้านคุณตา
93 คุณ วราโชติ จันทร์เสน ร้าน เติมเตา หมูกระทะ ทะเลเผา
94 คุณ วราไพรินทร์ ธีระวัฒนธาดา ร้าน เติมเตา
95 คุณ วราภรณ์ ตอไพบูลย์ ร้าน ข้าวเปียก แสงทิพย์
96 คุณ วราภรณ์ สุขสงวน บจ. เคเทอร์พลัส และ ร้านอาหาร ครัวใบเฟิร์น
97 คุณ วรินกาญจน์ วาศพงศ์ภรณ์ บจ. อ๊อดโตเมโต้
98 คุณ วศรุต ชาญศิริวัฒน์ ร้าน หมูทอดไฟแดง
99 คุณ วศิน ป่ินสุข ร้าน เฮือนเฮา Home Delivery
100 คุณ วัชรพงศ์ ขาวกลิบ บจ. สตาร์โฮม (ร้านอาหารเสวย)
101 คุณ วัชรพล ฉันทไกรวัฒน์ บจ. วิไลวรรณ หัวหิน
102 คุณ ศรีวรรณ ฤกษ์สมจิต ร้าน ฟูกุโร่ ชาบู
103 คุณ ศศิกานต์ โชติเพชร ร้าน Bake Up 
104 คุณ ศันสนีย์ ณ  อยุธยา ร้าน Mico  cafebar
105 คุณ ศาศวัต พงศาสนองกุล ร้าน ก๋วยเต๋ียว
106 คุณ ศุภกร รัชตเวชกุล บจ. เคที อินเตอร์ฟู้ด 2019
107 คุณ ศุภัสรา ช้างเจิม ร้าน @มะเหม่ียว
108 คุณ สิทธิโชติ ชิวค้า ร้านอาหารส้มแก้ว



หนา้ 4

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำรช่ือ-นำมสกุล
109 คุณ สิริพันธ์ ไตรพันธ์พิทักษ์ บจ. อีท เอ็ม อัพ คอร์เปอเรช่ัน
110 คุณ สิริวัฒน์ กระแสร์ทรัพย์ ร้าน โจ๊กจ๊ับเหลา
111 คุณ สุ ปรียา สรรค์ พิพัฒน์ ร้าน ยอยักษ์ เย็นตาโฟ
112 คุณ สุกานดา ล้ีวิบูลย์ศิลป์ ร้าน Sushi On Fire
113 คุณ สุเจตพล สดสุ่น ร้าน Grill Expert Burgers and More
114 คุณ สุชาดา จุฬารัตน์ บจ. มูเกนได (ร้านมูเทกิ)
115 คุณ สุดคนึง กุลกาญจนาธร บจ. ไร่อิงจันทร์
116 คุณ สุพัณณิกา ยอดมณี ร้าน เต๋ียวในสวน
117 คุณ สุพัตรา หัตถคุณ โรงแรมบ้านวังเดิม
118 คุณ สุวรรณี ผลพานิช ร้าน ตู้กับข้าว
119 คุณ สุวัฒน์ นิกรพงษ์สิน บจ. ซีบี ทีเอ เทรดด้ิง
120 คุณ สุวัฒนา  อายูมัน ร้าน Makan Cuisine
121 คุณ อนาริสา ศรีนวล บจ. เบรกแตก ฟู้ด อินดัสเทรียล
122 คุณ อภิญญา ทองทศ ร้าน Sha Bear นมเหนียวญ่ีปุ่น สาขาหน้าบ๊ิกซีรัชดา
123 คุณ อรุณทิพย์ จุมพลพงษ์ ร้าน นายกุ่ยไก่หุบบอนโรงโป๊ะ  @ เขาชีจรรย์ 
124 คุณ อาดัม ด ารงผล ร้าน ABUSHI
125 คุณ อานนทภัทร เทียนสุวรรณ บจ. บ้านจิตประภัสสร
126 คุณ อาวิกา ทักษสกุล บจ. บางแสนวิลล่า
127 คุณ อ าไพ เอกกันทา หจก. ไทยฟู้ดธน 
128 คุณ อิศราภา นาคศุภมิตร ร้าน แซ่บตามส่ัง
129 คุณ อุษณีย์ นุปิง ร้าน จ๊อยซอ คอกาแฟ
130 คุณ เอกสรรค์ กิตติสท้านไตรภพ ร้าน MERIT FOOD



 
 

 
กำหนดการ 

หลักสูตร Smart Restaurant Plus รุน่ที่ 1 
วันที่ 15, 16, 22, 23, 29 และ 30 มีนาคม 2564   (จันทร์และอังคาร) 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

วันที ่ เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

จ.15 มี.ค.64 
 
ณ ห้องบุรฉัตร
ไชยากร ชั้น 4 
สป. 

09.00 – 12.00 น. เสวนา กลยุทธส์ู่ความสำเร็จ
ร้านอาหาร 

คุณณัฎฐินี  ปลอดทอง 
คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท ์

คุณวินิจ  ลิม่เจริญ 
13.00 - 16.00 น. 

 
การสร้างระบบเพื่อขยายธุรกิจ 

(Franchise) 
คุณเศรษฐพงศ ์ผดุงพิสุทธิ ์

กรรมการผู้จัดการ  
Gnosis Advisory Co.,Ltd 

อ.16 มี.ค.64 
 
ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชั้น 6 
 

09.00 – 12.00 น. การคำนวณต้นทุนอาหาร และการ
ควบคุมการสูญเสีย 

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ 
Co-Founder เพจเพ่ือนแท้ร้านอาหาร 

13.00 - 16.00 น. 
 

การบัญชี และภาษี สำหรับธุรกจิ
ร้านอาหาร 

 

คุณธนัย นพคณุ 
Course Director Flow Account 

จ.22 มี.ค.64 
 
ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชั้น 6 
 

09.00 – 13.00 น. 
 

Digital Marketing Online  
ด้วย Facebook  

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  
CEO 

บริษัท สมอลเวิลด ์ฟอร์ คิดส์ จำกัด 
 13.00 - 16.00 น. 

 
กิจกรรม Workshop : 

Digital Marketing Online 
ด้วย Facebook 

อ.23 มี.ค.64 
 
ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชั้น 6 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

Digital Marketing Online 
ด้วย Line 

คุณกิตติชัย ปรีน้อย 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โปร สเต็ปส์ 2020 จำกัด 
13.00 – 16.00 น. 
 

กิจกรรม Workshop : 
Digital Marketing Online 

ด้วย Line 
จ.29 มี.ค.64 
ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชั้น 6 

09.00 – 16.00 น. 
 

การถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ 
 

คุณกษิดิส ฌาน 
เจ้าของเพจ สอนถ่ายภาพอาหาร 

ด้วยมือถือ กษิดิสสตูดิโอ 

อ.30 มี.ค.64 
ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชั้น 6 

09.00 – 16.00 น. 
 

การออกแบบห้องครัว และการ
จัดการวัตถุดิบ 

 

เชฟวิลเมน ลีออง 
Founder Chairman Thailand 

Culinary Academy 

 

 


