
 

รายชื่อผู้เข้าอบรม Smart Restaurant Plus ,3 New Chapter 
วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 คุณ กตาชานา พลชัย 

2 คุณ กนกอร ชุณหชัย 

3 คุณ กมลา ลีอังกูร 

4 คุณ กฤษเมธี ชีระณะ 

5 คุณ กวิสรา คงรักช้าง 

6 คุณ ก่อเกียรต ิ เจียรจรัส 

7 คุณ การุณ จิตรเอื้ออารียก์ุล 

8 คุณ กิตติพงษ ์ คุ้มกลางดอน 

9 คุณ คชาธาร พรมนา 

10 คุณ จณัญญา ทองเสริม 

11 คุณ เจริญ นารถนฤมิตร 

12 คุณ เฉลิมสา จั่นเพ็ชร ์

13 คุณ ชนิกานต ์ ยงจิตธนากุล 

14 คุณ ชนิสรา สิทธริส 

15 คุณ ชมพูนุท ลภิรัตนากูล 

16 คุณ ชยาภา ชัยพัฒนวณิช 

17 คุณ ชัญญานุช พงศ์เจริญพิทย์ 

18 คุณ ชาณา แก้วสุทธิพล 

19 คุณ ญาณัชษิณ ี พิมลวราวิชญ ์

20 คุณ ณัฐชยา ศิริณัฏสมบูรณ์ 

21 คุณ ณัฐดนัย มาเจริญ 

22 คุณ ณัฐภูมิ ชัยรักเกียรต ิ

23 คุณ ณัฐวิชญ ์ คลา้ยเคลื่อน 

24 คุณ ณัฐวุฒ ิ อิ่มอารมย ์

25 คุณ ดนัย คุ้มสว่าง 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

26 คุณ ดวงตะวัน เกษร 

27 คุณ ทิพย์สุรางค ์ เกิดรุ่งเรือง 

28 คุณ ธนชาต ิ กวางคีร ี

29 คุณ ธนะธรรม ธรรมมะ 

30 คุณ ธันย์จิรา กวินปุณยวัฒน ์

31 คุณ ธารนิ ี ขุนรักษ ์

32 คุณ ธิบด ี สันตะรัตติวงศ ์

33 คุณ ธีรวัฒน ์ ศรีรวีโรจน ์

34 คุณ ธีรศักดิ ์ บุญสมพงศ ์

35 คุณ นฤมล มาตยากูร 

36 คุณ นัยธิดา คัมภิรานนท์ จนีเจือ 

37 คุณ เบญญาดา อมรเดชสิทธเิดช 

38 คุณ ปฏิภาณ ประธานธุรารกัษ ์

39 คุณ ประภัทสร สารกลม 

40 คุณ ปริมนิภา อู่ไพบูรณ ์

41 คุณ ปาริชาต ิ สมุมรสินธ ์

42 คุณ พรชนก แสนสขุ 

43 คุณ พรฑิตา บุญประสิทธิ ์

44 คุณ พรนภา ศิริมาตร์พรชัย 

45 คุณ พรศักดิ ์ อัครวิกยกรม 

46 คุณ พฤทธิ์ธเนศ อนุวงศ์พิทักษ ์

47 คุณ พลอยณัชชา อัครพุฒิพัฒน ์

48 คุณ พัชรกันย ์ โชติระพีวงศธร 

49 คุณ พัชร์สิตา อัครปริยาพงศ ์

50 คุณ พัชรา สัตราช 
 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

51 คุณ พัฒนพงษ ์ สีดาตระกูล 

52 คุณ พิชัย วงศ์วรวิทย ์

53 คุณ เพชรดารินทร ์ ยุวนันทการุญ 

54 คุณ ภณเอก ทวีกิจวาที 

55 คุณ ภฤศมน วรธรรมทองด ี

56 คุณ ภัทร์ฐิตา พุทธา 

57 คุณ ภัทรียา อัมพรจรัส 

58 คุณ ภัสณภรณ ์ สุขุตมตันต ิ

59 คุณ ภาณุวัฒน ์ สนิท 

60 คุณ ภารด ี ช้างชัย 

61 คุณ ภูริภัทร ไทยบุญนาค 

62 คุณ ภูษณาภรณ ์ บุญธรรม 

63 คุณ เมธาว ี ทวีกิจวาที 

64 คุณ ยุวร ี พรมแตง 

65 คุณ รุจิรา ช านาญวัฒนา 

66 คุณ วรรณวิภา จันทร์พิพัฒน ์

67 คุณ วรรณ ี วุฒิสาร 

68 คุณ วรัชญา โล่ห์ชนะจิต 

69 คุณ วลัยพันธ ์ ออกกิจวัตร 

70 คุณ วัชรวิชย ์ เพิ่มสนิพานทอง 

71 คุณ วิชนันท ์ สิริทวีพร 

72 คุณ วีรวิศว ์ ธนเรืองศักด์ิ 

73 คุณ ศน ิ พลวัฒน ์

74 คุณ ศันสนีย ์ ณ อยุธยา 

75 คุณ ศิชา รัตนชาติวงศ ์
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

76 คุณ ศิรินทร ์ ยังสุขสถาพร 

77 คุณ ศิรินาฏ ปิ่นทองเจริญ 

78 คุณ สกาวรัตน ์ อภิวงศ์ 

79 คุณ สมันตชิดา ศิริพลชัย 

80 คุณ สลลิลา ค าธิตา 

81 คุณ สาวิตร ี อัจฉริยวงศ์กุล 

82 คุณ สิริพรรณ ชูวรเวช 

83 คุณ สุขุมาล พุทธจง 

84 คุณ สุพีรณัฐ กวีวัจน์ 

85 คุณ สุภมาส คงวิวัฒนากุล 

86 คุณ เสร ี จะสนอง 

87 คุณ โสรญา พงษ์สุวรรณ 

88 คุณ อดิศักดิ ์ โสสนุย 

89 คุณ อนุพล วัดวง 

90 คุณ อภิศราวรรณ วัชรินรท์พร 

91 คุณ อภิสิทธิ ์ ผลาผล 

92 คุณ อมร ี กู้ญาติเบ็ญจรงค ์

93 คุณ อรรถสิทธิ ์ อุดมเพชราภรณ์ 

94 คุณ อรุณ ี ยงจิตธนากุล 

95 คุณ อัศวิน ประสานพนัธ ์

96 คุณ อาทิตย ์ ตุ้มค ามา 

97 คุณ อานนทภัทร เทียนสุวรรณ 

98 คุณ อุษณกร สมรสมนตร ี

99 คุณ เอกชาต ิ เลศิสรุภักดี 

100 คุณ เอกสรรค ์ กิตติสท้านไตรภพ 


