
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมมนา 

“ภาษีส าหรับร้านค้าออนไลน์” 

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  

ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 คุณ Apiphu  Prutthiruttanakul  31 คุณ จินดา  บริสุทธิ์ 
2 คุณ Chayapa  Atitanarak  32 คุณ จินตนา  กิตติวัชราพงษ์ 
3 คุณ Ruthairat  Benjakul  33 คุณ จิรดา  สุรินค า 
4 คุณ Sarun  Hanboonsat  34 คุณ จิราภา  กมลเลิศ 
5 คุณ กณิศนันท ์ มิทะลา  35 คุณ จิโรภาส  พูลสุวรรณ 
6 คุณ กนกชญา  วรอาวรณ์  36 คุณ ฉัตรพิสุทธิ์  โกเศยะโยธิน 
7 คุณ กนกพรรณ  พันธ์อุไร  37 คุณ ฉัตรสุดา  ส่องแสงเจริญ 
8 คุณ กนกพันธ์  อธิคมสุจริตกุล  38 คุณ ฉัตราภรณ์  ชิ้นแสงชัย 
9 คุณ กรชวัล  ไยหงษ์พาณิชกุล  39 คุณ ชญาดา  ขันติสิทธิ์ 

10 คุณ กรรณวัฒน์  สมสังข์  40 คุณ ชฎาณัฐ  ปัญจะธง 
11 คุณ กรรณิการ์  เบญจเทพานันท  41 คุณ ชนันภรณ์  เพลงจันทร์ 
12 คุณ กริชวรรณ  ชาญหัตถกิจ  42 คุณ ชยพล  แท้เท่ียงสกุล 
13 คุณ กฤติญา  กีรติกอบมณี  43 คุณ ชลันรัตน์  ปราถน์วิทยา 
14 คุณ กฤติยาณี  เขียวขจี  44 คุณ ชวัลญา  ธรรมากรกุล 
15 คุณ กัญจนพร  อมรรัตนะสิริกุล  45 คุณ ชะคาพร  ขวัญสุวรรณ 
16 คุณ กัลยา  เอกธรรมกุล  46 คุณ ชัชชญา  วิไลวรรณ 
17 คุณ กานต์สิรี  ทองบัวศิริไล  47 คุณ ชัยยศ  หล าพรม 
18 คุณ กานต์สิรี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  48 คุณ ชาญชาย  ตนุเจริญทรัพย์ 
19 คุณ กิตสนีย์  จิรประมุขพิทักษ์  49 คุณ ชาลี  ศรีตระกูล 
20 คุณ กีรติณรงค์  อุไรรัตน์  50 คุณ ชุณหวิตร  โปฎก 
21 คุณ กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช  51 คุณ ชุติกาญจน์  โกเนตร์สุวรรณ 
22 คุณ เกวลิน  เล้าเจริญพานิชย์  52 คุณ ชุติมา  วงษ์สุริยามาศ 
23 คุณ เกศรา  เกิดศุข  53 คุณ ชุลีวรรณ  อัศววิทูรทิพย์ 
24 คุณ เกียรติศักดิ์  อุดมรักษ์  54 คุณ เชาว์รัต  ทิมยองใย 
25 คุณ ขวัญใจ  เจริญคง  55 คุณ แชน  นวลคล้าย 
26 คุณ คมพจน์  จิตรเจริญกุล  56 คุณ ญาณนันท ์ บ่อยกระโทก 
27 คุณ จาตุภูม ิ ตั้งศีรสุขชัย  57 คุณ ฐิติรัตน์  แม้นเหมือน 
28 คุณ จิตติ  โตวิวัฒน ์  58 คุณ ณรงค์    พวงสุวรรณ์ 
29 คุณ จิตติมณฑ์  ปรีดานุชาต  59 คุณ ณวัฒน์  กุลบ่าง 
30 คุณ จิตเทพ  ขัดขจร  60 คุณ ณัฎฐ์วรีย์  มณีนัย 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

61 คุณ ณัฏฐิรา  ทองบัวศิริไล  93 คุณ ธนวรรณิ  ฉันทะศิริวิศาล 
62 คุณ ณัฐ  นิศารัตน์  94 คุณ ธนัต  วิหคาภิรมย์ 
63 คุณ ณัฐกฤตา  ฉัตรนันทคุณ  95 คุณ ธนิษฐา  ชูนิยม 
64 คุณ ณัฐจนันท์  ต้นรุ่งโรจน์  96 คุณ ธัชพล  กิตติจิตต์ 
65 คุณ ณัฐชา  เอ่ียมธนาพร  97 คุณ ธัญญ์นิธิ  ภักดีชน 
66 คุณ ณัฐธยาน์  หอวงศ์รัตนะ  98 คุณ ธีณภัฑน์  รัตนพงศ์ 
67 คุณ ณัฐธยาน์  วังงามธนาพัฒน์  99 คุณ ธีรดา  สุเมธาอักษร 
68 คุณ ณัฐธริชา  เมณฑ์กูล  100 คุณ ธีรศักดิ์  แซ่โง้ว 
69 คุณ ณัฐพร  หล่อประพันธ์  101 คุณ นงเยาว์  ชาล ี
70 คุณ ณัฐพล  ต้นรุ่งโรจน์  102 คุณ นนท์ลดา  ฤกษ์อนันต์ 
71 คุณ ณัฐพัชร์  บุณยพรกรัณย์  103 คุณ นบกมล  มหากายนันท์ 
72 คุณ ณัฐวรรธน ์ สุขพูลผล  104 คุณ นภัสนันท์  แซ่คู 
73 คุณ ณิฐิกรณ์  วงศ์พิรชัย  105 คุณ นฤมล  อมรมนัสวงษ์ 
74 คุณ ดวงกมลรัตน์  วงษ์พรพันธุ์  106 คุณ นฤมล  สกุลรัตนศักดิ์ 
75 คุณ ดวงพร  จินตนพันธุ์  107 คุณ นฤมล  สิทธิ์บูรณะ 
76 คุณ ดารณี  พงษส์าระนันทกุล  108 คุณ นวพรรษ  จ ารัสศรี 
77 คุณ ด ารงเกียรติ์  ว่องไววาณิชย์  109 คุณ นัทธ์กมนต์  ปิยะจตุรวัฒน์ 
78 คุณ ตระกูล  วลีเดข  110 คุณ นัทธมน  เลิศจ ารัส 
79 คุณ ตรีทิพยนิภา  ทิพย์อักษร  111 คุณ นันทเจต  จันทรคิด 
80 คุณ ต้องฤทัย  สิทธิเกษร  112 คุณ นันท์วัณย์ชญา  ตั้งนิธิชัย 
81 คุณ เต็มดวง  ชัยนิรันดร์กิจ  113 คุณ นัยนา  เปรมบุญ 
82 คุณ ไตรรัตน์  รัตนานันท์  114 คุณ นัยนา  นิศาวัฒนานันท์ 
83 คุณ ถนอมขวัญ  นวลคล้าย  115 คุณ นาถิน ี ปัญญาธรรมคุณ 
84 คุณ ทรรศน์  ตรีทัศน์พัชรพร  116 คุณ นาประภาภรณ์   หาญอาษา 
85 คุณ ทรรศนันทน์  พชรกนก  117 คุณ นิชาภา  โชติมณีรัตนสิริ 
86 คุณ ทอปัด  มโนรักษ์  118 คุณ นินนาถ  พรลิลิตประเสริฐ 
87 คุณ ทัศนาวรรณ์  เกษมรัตน์  119 คุณ นิพนธ์  วิประวิทย์ 
88 คุณ ทิมล  ภูอิสระกิจ  120 คุณ นิรมล  ต้นรุ่งโรจน ์
89 คุณ ทิวาพร  จรัสบุญไพศาล  121 คุณ นิรมล  บัวแจ้ง 
90 คุณ ทิสลักษณ์  ค างาม  122 คุณ นิรมล  ฉัตรจินดา 
91 คุณ ธงชัย  บูรณะวัฒนากูล  123 คุณ นิรันดร์  โคจรานนท์ 
92 คุณ ธนวด ี พรหมจาด  124 คุณ นิศาชล  ซีล 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

125 คุณ นีรนาท  รัตนาวิบูลย์  157 คุณ พรดา  สายทวีสิน 
126 คุณ นุชรัตน์  ตันติวิจิตร  158 คุณ พรนภา  พงศ์ประไพพร 
127 คุณ บุญเรือง  ชะนะปาโมกโข  159 คุณ พรพรรณ  ดิลกวงศ์ 
128 คุณ บุญลดา  อมฤตานนท์  160 คุณ พรพรรณ  บุษยเรืองรัตน์ 
129 คุณ บุญเลิศ  อิงคเวทย์  161 คุณ พลยุกต ์ ประสิทธิ์มณีรัตน์ 
130 คุณ บุณยวีร์  จิรชตกานต์  162 คุณ พสธร  จินตนานุช 
131 คุณ เบญจมาศ  รังสิตสวัสดิ ์  163 คุณ พัชรา  เบญจวรกุล 
132 คุณ เบญจวรรณ  ยิ่งชนะเกียรติ  164 คุณ พัทธนันท์  เอ่ียมจารุภิญโญ 
133 คุณ เบญจวรรณ  ไป๋เดช  165 คุณ พิชญ์นุช  จันทร์ดวง 
134 คุณ ปทุมพร  วงศ์ทองศรี  166 คุณ พิชัยวัสส์  ตรัยรัตนากร 
135 คุณ ประพิณ พัวภัทรกุล  167 คุณ พีรพงศ ์ ธงสินธุศักดิ์ 
136 คุณ ประยูรศักดิ์  มงคลประสิทธิ์  168 คุณ พีรพล  อริยรัตนา 
137 คุณ ประสิทธิ์  มิ่งอารีวาณิช  169 คุณ พีรวัส  ทองสุข 
138 คุณ ปรัชญาล์  ศรียาภัย  170 คุณ พีระ  ภักดิแ์จ่มใส 
139 คุณ ปราโมทย ์ อ านรรฆกิตติกุล  171 คุณ พุทธธิดา  ภู่ตระกูล 
140 คุณ ปรารถนา  คนธรรพ์สกุล  172 คุณ ไพรัช  จันทร์ดวง 
141 คุณ ปริมนิภา  อู่ไพบูรณ์  173 คุณ ไพโรจน์  ละวิโรจน์ 
142 คุณ ปรียนันท์  ตันติพงษ์วณิช  174 คุณ ไพลิน  เวโรจนากรณ์ 
143 คุณ ปรียาทิพย์  สิทธิกรกุล  175 คุณ ไพศาล  หล่อชัยสุทธิกุล 
144 คุณ ปฤณา  สุจริต  176 คุณ ภรณ์ภัสสร  โล่ภิญโญสิร ิ
145 คุณ ปวรัตน์  ณ สงขลา  177 คุณ ภัชชน  แสนใหม ่
146 คุณ ปัญจาภรณ์  รตโนภาส  178 คุณ ภัทร  ด่านอุตรา 
147 คุณ ปัญญาศิลป์  สมมา  179 คุณ ภัทรวดี  ทองวิจิตร 
148 คุณ ปัณพัสสร  สิทธิเกรียงไกร  180 คุณ ภัทรวรรณ  เวียร่า 
149 คุณ ปิติพร  พรหมเกษตริน  181 คุณ มงคล  เสฎฐานุพงศ์ 
150 คุณ ปิยพรหม  สมบูรณ์สุนิธิ  182 คุณ มณฑาทิพย์  ยอดสุวรรณ 
151 คุณ ปุญญาพร  คุณติสุข  183 คุณ มณี  สูนาสวน 
152 คุณ เปมิกา  กีรติกุลภพ  184 คุณ มนตรี  รุ่งอรุณรัศมี 
153 คุณ เปมิลินญ์  ไกรสิทธิเจริญ  185 คุณ มนัสนันท์  สุทธิพานิชกุล 
154 คุณ ไปรยา  จิตรเกษม  186 คุณ มัญชุสา  สินอมรเวช 
155 คุณ ผกากาญจน์  ภู่พุดตาล  187 คุณ มานิตา  มณีจักร 
156 คุณ พงษ์ศักดิ์  ธงรัตนะ  188 คุณ ยิ่งยืน  อนันต์ศิลป์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 ล าดับ ชื่อ - สกุล 

189 คุณ ยุทธศักดิ ์ ชัยมานะ  221 คุณ วณิชาภรณ์  พันธุ์วุฒิภิญโญ 
190 คุณ ยุพา  พงศาสนองกุล  222 คุณ วนิดา  ยังวนิชเศรษฐ 
191 คุณ ยุพิน  อัศวสุขสันต์  223 คุณ วรเทพ  ชินวงศ์วัฒนาสุข 
192 คุณ เยาวลักษณ์  จันทร์ศิริโพธา  224 คุณ วรรณภา  ฉบับตรง 
193 คุณ รชยา  วาระโยธิน  225 คุณ วรรณยุพนิ  ปั้นสุข 
194 คุณ รวิปรียา  สารใจ  226 คุณ วรรณาลักษณ์  ผิวพลอยงาม 
195 คุณ รวีวรรณ  พันธ์ศรี  227 คุณ วรรัตน์  พฤกษบูรณ์โกศล 
196 คุณ ระพีพร  เครือเวทย์  228 คุณ วรศักดิ์  แก้วศักดา 
197 คุณ ระวีวรรณ  วีระวงศ์  229 คุณ วรินทร์  สุขเจริญ 
198 คุณ รัชดา  วรรณธนาสิน  230 คุณ วรีร์ภัสณ์  จีรัสสีรีย์รงค ์
199 คุณ รัชย์ชามญชุ์  โตววิัฒน์  231 คุณ วัจนา  สกุลบงกช 
200 คุณ รัตน์วดี  อติเศรษฐพงศ์  232 คุณ วัชรัตน ์ รัตนานันท์ 
201 คุณ รัศมี  เครือเวทย์  233 คุณ วิจิตรา  ณ สงขลา 
202 คุณ รัศมีโอม  ฮันนี่มนตรา  234 คุณ วิภาวริศ  เกตุปมา 
203 คุณ รัสรินทร์  หิรัญพันธ์วิภา  235 คุณ วิมลวรรณ  พัฒนปรีชากุล 
204 คุณ ราตรี  วิศิษฏ์สุรวงศ์  236 คุณ วิมลศิริ  มงคลโพธิ์ 
205 คุณ ริญญรัตน์  กุลพัฒน์วรางค์  237 คุณ วิยะดา  คุณติสุข 
206 คุณ รุ่งทิพย์  เจริญด ารงเกียรติ  238 คุณ วิลาลักษณ์  โขธนพงศ์ 
207 คุณ รุ่งทิวา  ประจันดุม  239 คุณ วิไล  เหลืองอักษร 
208 คุณ รุ่งโรจน์  โรจน์สุรสวัสดิ ์  240 คุณ วิไลวรรณ  กลัดเพ็ชร์ 
209 คุณ รุจศิดา  วรอาวรณ์  241 คุณ วิศรุต  ยิ้มฤทธิ์ 
210 คุณ รุจีพัชร์  คล้ายสุบรรณ  242 คุณ วุฒิชัย  นนทะโคตร 
211 คุณ เรวดี  วชิราภากร  243 คุณ ศนันทต์ฉัตร  ศรีสนธิยากุล 
212 คุณ เรืองฤทธิ์  เดือนทองสุข  244 คุณ ศนิสา  ทับทิมศรี 
213 คุณ ฤทธี  ชัยวงศ ์  245 คุณ ศรสวรรค์  กวินสิริโพยม 
214 คุณ ฤทัยรัตน์  แสงทองสกุลเลิศ  246 คุณ ศรีวรา  เปรมปรีวรรณ 
215 คุณ ลฎาภา   ยิ้มละมัย  247 คุณ ศิตา  ธนโชติกานนท์ 
216 คุณ ลดาภัค  ชุมประเสริฐ  248 คุณ ศิริพร  รุ่งอวยชัย 
217 คุณ ลลิตา  สีดารักษ์  249 คุณ ศิริพร   เตจ๊ะน้อย 
218 คุณ ลัดดาพร  แดงประเสริฐพร  250 คุณ ศิริวรรณ  เพ่ิมน้ าทิพย์ 
219 คุณ ลัดดาวัลย์  ลีรพงษ์กุล  251 คุณ ศิวภัสร์  ไชยพิชญาภัสร ์
220 คุณ วชรพร  สุวรรณการ  252 คุณ ศุภโชค  ครองทวีป 
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253 คุณ ศุภลักษณ์  สุธัญญารักษ์  285 คุณ สุภาวด ี วรอาวรณ์ 
254 คุณ ศุภลักษณ์  ชุ่มแก้ว  286 คุณ สุมาลี  วลัเดช 
255 คุณ ศุภวิญญ์  ธนศุภฤกษ์  287 คุณ สุรีพร  วงศ์สวัสดิ์สุข 
256 คุณ ศุภศิริ  ทรงศิริเดช  288 คุณ สุวรรณา  วัฒนไกร 
257 คุณ ษมา  เสถียรราษฎร์  289 คุณ สุวาณ ี ทรัพย์พูนเกิด 
258 คุณ สงกรานต์  ระวิวัลย์  290 คุณ เสกสรรค ์ อภิลักษณ์พาณิชย์ 
259 คุณ สมใจ  แสงทองสกุลเลิศ  291 คุณ เสาวนิตย์  เหมเชษฐ 
260 คุณ สมชาติ  เพ่ิมน้ าทิพย์  292 คุณ แสงเดือน  เกษมศรี 
261 คุณ สมชาย  เสริมทรัพย์  293 คุณ หทัยพรรณ  หัฎฐะพงศ์ศิริ 
262 คุณ สมบัติ  พุทธา  294 คุณ หทัยพัชร  มหาพิรุณ 
263 คุณ สมพร  โรจน์รัชนีกร  295 คุณ อณัญญา  ธนะศรีสืบวงศ์ 
264 คุณ สรยุทธ  อังคณานุกิจ  296 คุณ อธินันท์  แก้วกนก 
265 คุณ สราวุธ  วัฒนศิริ  297 คุณ อนงค์  นิโรจน์สุวรรณ 
266 คุณ สันทัด  พิทยประเสริฐกุล  298 คุณ อภิชา  คุณมี 
267 คุณ สินีนาฎ  บุญมั่นภราดร  299 คุณ อมราภรณ์  ไพศาลทรัพย์ 
268 คุณ สิรัชชา  สุขผล  300 คุณ อรดี  พันธ์เจริญพงศ์ 
269 คุณ สิริมนต์  ขจรศิริพงษ์  301 คุณ อรทัย  วิชัยดิษฐ์ 
270 คุณ สุกัญญา  แซ่โซว  302 คุณ อรพินท์  บุญประคอง 
271 คุณ สุกัญญา  ศรุติลาวัณย์  303 คุณ อรลักษณ์  เลิศธนาผล 
272 คุณ สุขสันต์  สุพรรณบัฎ  304 คุณ อริสรา  หวันส ู
273 คุณ สุจิตรา  หล่อชัยสุทธิกุล  305 คุณ อลิสา  อรส าลี 
274 คุณ สุจิตรา  สถาพรธนสาร  306 คุณ อังศุมาลิน  ทาพริก 
275 คุณ สุชาดา  ขวัญสุวรรณ  307 คุณ อัญชลี  อุยพานิช 
276 คุณ สุดา  เจริญพงศ์ไพบูลย์  308 คุณ อัญชลี  อรุณรัตนากุล 
277 คุณ สุธิน ี หิรัญประเสริฐศรี  309 คุณ อันชิษฐา  บ่อโพธิ์ 
278 คุณ สุธ ี สุขสัมพันธ์  310 คุณ อัมพร  เจริญบูรณ์ 
279 คุณ สุธีรัชต ์ ศิริปุณย์  311 คุณ อัลฉรา  กองทรัพย์ 
280 คุณ สุนทร  พรสุขอนันต์  312 คุณ อัลดา  วังทอง 
281 คุณ สุนันท์  นุชประมูล  313 คุณ อาทิตยา  จิตรีงาม 
282 คุณ สุนันทา  จองวรรณศิริ  314 คุณ อาภรณ์  ทองสิมา 
283 คุณ สุเนตร  ชาญพล  315 คุณ อาภัสรา  เทียบขจิต 
284 คุณ สุภัทรา ศรีจริยา  316 คุณ อารียา  พรวิจิตรพิศาล 
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317 คุณ อ านวยพร  ชีหรั่ง  321 คุณ อุษณีย์  เหมเชษฐ 
318 คุณ อิทธิพล  เจียมอุทิศศักดิ์  322 คุณ อุษา  วุฒิศิลป์ 
319 คุณ อุบล  โรจน์รัชนีกร  323 คุณ เอียงโล  แซ่เอ้ีย 
320 คุณ อุษณี  ทมะกุล     

       
 

หมายเหตุ : 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายช่ือเท่านั้น (ไม่รับ Walk In) 

 2. ผู้ที่มาลงทะเบียนเกินเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

       3. แจ้งสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ทาง e-mail : aungkal@hotmail.com 

หรือ โทร.0 2547 5959 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กัลยา  โทร.0 2547 5959  


