
 
 

           
 

 
ก ำหนดกำรอบรม 

หลักสูตร Smart Wellness Business 
วันจันทรท์ี่ 20 กุมภำพันธ์ 2566  

ณ ศูนยป์ระชมุ ๑ ศตวรรษ ชั้น 6  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
  

วันที ่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม วิทยำกร 

จ. 20 ก.พ.66 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

การบริหารธุรกิจ Wellness  
แบบไม่สะดุด ในยุค Next Normal 

ดร.นพัฐกำนต ์ เกิดแสง 
เลขาธิการสมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย 
(Thai Wellness Association) 
 

 11.00 - 12.00 น. 
 

Update บญัชภีาษีธุรกิจ Wellness 
อย่างเต็มระบบ 
 

คุณศิริพัฒน์  กล่ ำกลิ่น 
CEO บริษทั ดจิิตอลเอเจนซี่ จ ากัด 

 13.00 – 14.00 น. (ต่อ) Update บัญชีภาษีธุรกิจ 
Wellness อย่างเต็มระบบ 
 

 

 14.00 – 16.00 น. รู้เท่าทัน PDPA ส าหรับธุรกจิ 
Wellness 
 

 

 
หมำยเหต ุ: - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
        - พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. 

 
ข้อปฏบิัติ 

- เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 8.00 น. 

- รบกวนจ ำล ำดับเลขที่ เพื่อสะดวกในกำรลงทะเบียน 

- น ำสมุดและปำกกำ มำในวันอบรม 

- ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมสวมหนำ้กำกอนำมัยขณะเข้ำรบักำรอบรมตลอดเวลำ 

- ขอสงวนสทิธิใ์ห้กับรำยชื่อที่ได้ประกำศเท่ำนั้น 

- ไม่รับลงทะเบียนหน้ำงำน ( ไม่รับ Walk-in ) 
 

ขอบคุณค่ะ 

 



ล ำดับ ล ำดับ

1 น.ส. กนกวรรณ คงพริก 21 น.ส. ฐิติรัตน์ ฉัตรทอง

2 นำง กมนพรรธน์ วรภัทรไชยเจริญ 22 น.ส. ณัชชำ กำญจนเศรณีโภคิน

3 น.ส. กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์ 23 น.ส. ณัชชำ เพชรดำกูล

4 นำง กฤติยำ ยงวณิชย์ 24 นำย ณัฎฐชัย ร ำเพย

5 นำย กฤษฎำ วิริยะเสริมสุข 25 น.ส. ณัฏฐพัชร แซ่ด่ำน

6 น.ส. กัญญำณัฐ บุรีรัมย์ 26 น.ส. ณัฐธนัญ อรุณธีรวงศ์

7 น.ส. กำญจนำภำ แมดสถำน 27 นำย ณัฐวุฒิ ทุมเพ็ญ

8 น.ส. กุลธิดำ กุลบุตร 28 น.ส. ณัสฐำกรณ์ รพีภำพย์ 

9 น.ส. โกลัญญำ ฤศรีเมือง 29 นำย ดรงกรณ์ พรสุภัทร

10 น.ส. จตุพร รังษิณำภรณ์ 30 น.ส. ดำรริน พรสุภัทร

11 น.ส. จำรุพักตร์ ประเสริฐวรกุล 31 นำย ด ำรง จุรินกุลวนิช

12 น.ส. จิตริณี รัชตโรจน์ 32 น.ส. เตือนตำ อินทคุณจินดำ

13 น.ส. จุฑำรัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ 33 นำย ถิรวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์

14 น.ส. ชนิดำ เคำรพกิตติวงศ์ 34 น.ส. ทัศนวรรณ พลวิรัตน์

15 นำย ชยพล อรุณธีรวงศ์ 35 นำย ธนูศักด์ิ เดชสกุลธร

16 นำย ช ำนำญ โพธ์ิสุวรรณ 36 นำง ธมนวรรณ รวมสุข

17 นำง ชุติศำญธน์ เติมรัตนสุวรรณ 37 น.ส. ธัญญ์นภัส ภัทร์ฐำนนท์ชัย

18 นำย ชูวงศ์ ย่ิงอำรีย์ 38 นำย นพพล คลังธนสำร

19 น.ส. ญำณินท์ คุรุสิงห์ 39 น.ส. นริศรำ งำนแข็ง

20 นำย ฐิตพัฒน์ คงพัฒนะโยธิน 40 น.ส. นัดดำ จินตนำผล

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำอบรม
หลักสูตร Smart Wellness Business 

วันจันทร์ท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุม ๑ ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

** ท่ำนท่ีมีรำยช่ือ กรุณำเข้ำไปอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมใน E-mail ท่ีท่ำนได้ให้ไว้ด้วยค่ะ **

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กระทรวงพาณิชย์



ล ำดับ ล ำดับ

41 นำง นันทวัน ชุติพงษ์วิเวท 66 น.ส. วนิดำ คลองพบสุข

42 น.ส. เนำวรัตน์ วรรณภักดี 67 น.ส. วลัยพรรณ วงศ์กำฬสินธ์ุ

43 นำง บุศริณร์ นครจิตต์ 68 น.ส. วำศิตำ สุภำรัตน์

44 น.ส. ปรำงค์ชมพู กูลพฤกษี 69 น.ส. วำสนำ นะเมตตำจิต

45 น.ส. ปรำณิสำ สุดวิเศษ 70 นำง วิมลสิริ ยังสูงเนิน

46 น.ส. ปริมนิภำ อู่ไพบูรณ์ 71 นำย วีรพัทธ์ิ นพรัตน์

47 นำย ปรีชำ อัศวโกสินชัย 72 นำย วุฒิเมศร์ ชำติกีรติยำภัสร์

48 น.ส. ปวีนุช ศรีมงคลชัย 73 น.ส. แววดำว ยำประกัลป์

49 นำย เผด็จศักด์ิ  บูรณสถิต นนท์  74 นำย ศักด์ิชัย ศิริวิทยเจริญ

50 นำย พชร ปัณณธรอุฬำริน 75 น.ส. ศิญำภัสร์ ชำติกีรติยำภัสร์

51 นำง พรทิพย์ วิโรจน์ศักด์ิเสรี 76 น.ส. ศิวำพร ศรีศิลป์

52 น.ส. พรรณีย์ ปะนำมะเก 77 น.ส. สกุลตำ ทองสง่ำ

53 น.ส. พรีธำภัสสร์ วิชยกิตต์ิ 78 นำง สถำพร กฤตยเรืองโรจน์

54 นำง พวงผกำ กิตติรุ่งเรือง 79 นำง สทรัฐ ว่องสุภัคพันธ์ุ

55 น.ส. พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง 80 น.ส. สวรส ทับทิมดี

56 นำง พิไลวรรณ สุมำลัย 81 นำย สำยันตร์ เรืองสุทธิ

57 นำย พุฒิพงศ์ เติมรัตนสุวรรณ 82 นำย สิทธิพร รัตนำภรณ์

58 น.ส. ภัทรมณ แก้ววิเศษ 83 นำง สินีนำฎ บุญม่ันภรำดร

59 น.ส. ภำพพิมพ์ กิติมำคุณำนนท์ 84 น.ส. สุกัลยำ กฤษณเกรียงไกร

60 นำย ภูมินภัทร ศำนต์ทำนุทัต 85 นำง สุชัญญำ สีน้ ำเงิน

61 นำย ยุทธนำ เรืองเดชบุญฤทธ์ิ 86 น.ส. สุธีมำ พินิจนรชัย

62 น.ส. เยำวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธำ 87 นำง สุพัตรำ ตันทุละกุล

63 น.ส. รัตนำพร ขันติวงษ์ 88 น.ส. สุพิธตรำ ยุพดี

64 นำย ลิขิต เริงสมุทร 89 น.ส. สุภชำวัลย์ แสงสุขเอ่ียม

65 น.ส. วงเดือน สุจันทรำ 90 นำง สุรีย์กร พรสุภัทร

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล



ล ำดับ ล ำดับ

91 น.ส. สุวรรณำ อรรถอำภรณ์ 96 น.ส. อรพรรณ ทิพย์เจริญ

92 น.ส. เสำวภำคย์ ทัดสิงห์ 97 น.ส. อัญณิษำณ์ เจนธนโรจน์

93 นำง โสภิดำ เจริญฉ่ ำ 98 น.ส. อุไรวรรณ ขันเงิน

94 นำง อนงค์ พูลเพ่ิม 99 น.ส. อุษำ วุฒิศิลป์

95 นำย อภิเชฏฐ อุดมธนชัย 100 น.ส. ไอศิกำ กิติมำคุณำนนท์

** ท่ำนท่ีมีรำยช่ือ กรุณำเข้ำไปอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมใน E-mail ท่ีท่ำนได้ให้ไว้ด้วยค่ะ **

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล


