
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าสมัมนา 
“โฆษณาอย่างไรให้เข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย” 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด ์จ.นนทบุรี  

ล ำดับ ช่ือ – สกุล   ล ำดับ ช่ือ - สกุล 

1 คุณ Apiphu  Prutthiruttanakul   31 คุณ จตุพร  แสงเจริญ 
2 คุณ Chommanad  Tukoonpanich   32 คุณ จาตุภูม ิ ตั้งศีรสุขชัย 
3 คุณ Sarun  Hanboonsat   33 คุณ จิตตวีร์  จิตต์เกษมพงศ์ 
4 คุณ กนกชญา  วรอาวรณ์   34 คุณ จิตเทพ  ขัดขจร 
5 คุณ กนกพันธ์  อธิคมสุจริตกุล   35 คุณ จินดา  บริสุทธิ์ 
6 คุณ กรรณวัฒน์  สมสังข์   36 คุณ จินตนา  กิตติวัชราพงษ์ 
7 คุณ กรรณิการ์  เบญจเทพานันท   37 คุณ จิรดา  สุรินค า 
8 คุณ กรรณิการ์  บถพิบูบย์   38 คุณ จิรภัทร  นุชนิยม 
9 คุณ กริชวรรณ  ชาญหัตถกิจ   39 คุณ จิราพร  ทับทิมทอง 
10 คุณ กฤติญา  กีรติกอบมณี   40 คุณ จิโรภาส  พูลสุวรรณ 
11 คุณ กฤติเดช  วิทยาเดชาคุณ   41 คุณ จีรัฐติกุล  เอี่ยมธีรภัทร 
12 คุณ กฤติยาณี  เขียวขจี   42 คุณ ฉัตรพิสุทธิ ์ โกเศยะโยธิน 
13 คุณ กัญจนพร  อมรนัตนะสิริกุล   43 คุณ ชฎาณัฐ  ปัญจะธง 
14 คุณ กัลยกร  นรภัทรทวีพร   44 คุณ ชฏาพร  วีรชัยภักดี 
15 คุณ กัลยา  เอกธรรมกุล   45 คุณ ชณัญพัชร์  จารุยศธนพัชร์ 
16 คุณ กาญจนา  จงวิลัยวรรณ   46 คุณ ชนันท์ธิดา  ผกามาศ 
17 คุณ กานดา  แสนสุข   47 คุณ ชนันภรณ์  เพลงจันทร์ 
18 คุณ กานต์สิรี  ทองบัวศิริไล   48 คุณ ชนากานต์  ก้องวิวัฒน์สกุล 
19 คุณ กิ่งกาญจน์  กาญจนไพศาล   49 คุณ ชนิสรา  พุ่มผกา 
20 คุณ กิตติศักดิ์  เส้นเศษ   50 คุณ ชนิสา   องค์ธนะสุข 
21 คุณ กุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์   51 คุณ ชเนศ  เอโกบล 
22 คุณ เกณิกา  กล้าพระจันทร์   52 คุณ ชยพล  แท้เที่ยงสกุล 
23 คุณ เกวลิน  เล้าเจริญพานิชย์   53 คุณ ชลลดา  ชาวเวียงจันทร์ 
24 คุณ เกศรา  เกิดศุข   54 คุณ ชลิดา  ชาลาประวรรตน์ 
25 คุณ เกียรติศักดิ์  อุดมรักษ ์   55 คุณ ชวัลญา  ธรรมากรกุล 
26 คุณ ขลิณทร์ภัฏ  บรุิณธนาภัทร์   56 คุณ ชวาลชีพ  ชัยมาโย 
27 คุณ คมพจน์  จิตรเจริญกุล   57 คุณ ชะคาพร  ขวัญสุวรรณ 
28 คุณ คัคนัมพร  พูลสวัสดิ์   58 คุณ ชัชชญา  วิไลวรรณ 
29 คุณ งามเกศ  ทาสาลี   59 คุณ ชัยยศ  หล าพรม 
30 คุณ จงจิตร  อริยประยูร   60 คุณ ชาญชาย  ตนุเจริญทรัพย ์
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
  

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

61 คุณ ชาลินี  สุวรรณโชติ   93 คุณ ดารณี  พงษ์สาระนันทกุล 

62 คุณ ชาลี  ศรีตระกูล   94 คุณ ด ารงเกียรต์ิ  ว่องไววาณิชย์ 

63 คุณ ชินธร  บุญส่ง   95 คุณ เดวิช  กลิ่นอดุง 

64 คุณ ชุณหวิตร  โปฎก   96 คุณ ตรีทิพยนิภา  ทิพย์อักษร 

65 คุณ ชุติกาญจน์  โกเนตรส์ุวรรณ   97 คุณ ไตรรัตน์  รัตนานันท์ 

66 คุณ ชุติมา  วงษ์สุริยามาศ   98 คุณ ถนอมขวัญ  นวลคล้าย 

67 คุณ ชุลีวรรณ  อัศววิทูรทิพย ์   99 คุณ ทรงพร  หล าพุกกานนท์ 

68 คุณ เชาว์รัต  ทิมยองใย   100 คุณ ทรรศน์   ตรีทัศน์พัชรพร 

69 คุณ แชน  นวลคล้าย   101 คุณ ทวี  ธนจิรุตม ์

70 คุณ ญาณนันท์  บ่อยกระโทก   102 คุณ ทศพร  ม่วงพิกุลทอง 

71 คุณ ฐิตรัิตน์  นิพันธ์ประศาสน์   103 คุณ ทอปัด  มโนรักษ ์

72 คุณ ฐิติมา  อุดมพร้อมเดช   104 คุณ ทิวาพร  จรัสบุญไพศาล 

73 คุณ ฐิติรัตน ์ แม้นเหมือน   105 คุณ ทิสลักษณ์  ค างาม 

74 คุณ ฐิติวงศ์  วงศ์กตัญญ   106 คุณ ธงชัย  บูรณะวัฒนากูล 

75 คุณ ณรงค์  พวงสุวรรณ์   107 คุณ ธงชัย  กิจไพฑูรย์ 

76 คุณ ณวัฒน์  กุลบ่าง   108 คุณ ธนพรภัทร์  เทพพิชิตสมุทร 

77 คุณ ณัฏฐ์ศศ ิ กิจพ่วงสุวรรณ   109 คุณ ธนวด ี พรหมจาด 

78 คุณ ณัฏฐิรา  ทองบัวศิริไล   110 คุณ ธนวรรณ  ฉันทะศิริวิศาล 

79 คุณ ณัฐกฤตา  ฉัตรนันทคุณ   111 คุณ ธนัต  วิหคาภิรมย ์

80 คุณ ณัฐจนันท์  ต้นรุ่งโรจน์   112 คุณ ธนันณัฏฐ  อุทัยรัตน ์

81 คุณ ณัฐชา  เอี่ยมธนาพร   113 คุณ ธนิษฐา  ชูนิยม 

82 คุณ ณัฐชุดา  จรัสปุณยาภิรมย ์   114 คุณ ธนู  กุลอ่อน 

83 คุณ ณัฐธริชา  เมณฑ์กูล   115 คุณ ธัชพล  กิตติจิตต์ 

84 คุณ ณัฐพร  หล่อประพันธ ์   116 คุณ ธัญชนก  ศรีทอง 

85 คุณ ณัฐพล  พึ่งธรรม   117 คุณ ธัญญ์นิธิ  ภักดีชน 

86 คุณ ณัฐพล  ต้นรุ่งโรจน์   118 คุณ ธัญพจน์  สินสาธิตสุกุล 

87 คุณ ณิฐิกรณ์  วงศ์พิรชัย   119 คุณ ธัญยธรณ์  ศรีวิศาลนิมิต 

88 คุณ ณิธิกร  โชคอนันต์   120 คุณ ธัญรัศม์  ภัทรวัฒน์ธนรัฐ 

89 คุณ ดวงกมลรัตน์  วงษ์พรพันธุ์   121 คุณ ธัญลักษณ์  สุขเกษม 

90 คุณ ดวงพร  จินตนพันธุ์   122 คุณ ธันยวลัย  ศริิสรนันท์ 

91 คุณ ดวงวิภา  เข็มจินดา   123 คุณ ธีรศักดิ์  แซ่โง้ว 

92 คุณ ดารณี  เดชาภินัน   124 คุณ นงเยาว์  ชาลี 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล   ล าดับ ชื่อ - สกุล 

125 คุณ นนทลี บุญทัด  การุณยศิริ   157 คุณ ปทุมพร  วงศ์ทองศรี 

126 คุณ นพดล  แก้วช่วงศรี   158 คุณ ปภาดา  แก้วปานกัน 

127 คุณ นพรัตน์  พวงพุก   159 คุณ ประภัสสร  ถิรางกูร 

128 คุณ นภัสนันท ์ แซ่คู   160 คุณ ประภาภรณ์  หาญอาษา 

129 คุณ นภาพร  รัตนกุลวรานนท์   161 คุณ ประภาศรี  ฟังอารมณ์ 

130 คุณ นริศรา  ประเสริฐสุข   162 คุณ ประยูรศักดิ์  มงคลประสิทธิ์ 

131 คุณ นฤมล  อมรมนัสวงษ์   163 คุณ ประสิทธิ์  มิ่งอารีวาณิช 

132 คุณ นฤมล  โหรารัตน์   164 คุณ ประเสริฐ  ดิลกวงศ์ 

133 คุณ นฤมล  สิทธิบูรณะ   165 คุณ ปรารถนา  คนธรรพ์สกุล 

134 คุณ นัทธ์กมนต ์ ปิยะจตุรวัฒน์   166 คุณ ปริญ  บุญเรืองถาวร 

135 คุณ นัทธพงศ์  จาตุรันต์สมบูรณ์   167 คุณ ปริมนิภา  อู่ไพบูรณ์ 

136 คุณ นันทเจต  จันทรคิด   168 คุณ ปรีชา  ไกรสิริเดช 

137 คุณ นันท์วัณย์ชญา  ตั้งนิธิชัย   169 คุณ ปรียนันท์  ตันติพงษ์วณิช 

138 คุณ นัยนา  นิศาวัฒนานันท์   170 คุณ ปฤณา  สุจริต 

139 คุณ นิพนธ์  วิประวิทย ์   171 คุณ ปวรัตน์  ณ สงขลา 

140 คุณ นิชาภา  โชติมณีรัตนสิริ   172 คุณ ปัญจาภรณ์  รตโนภาส 

141 คุณ นินนาถ  พรลิลิตประเสริฐ   173 คุณ ปาณิสรา  สังขสัญญา 

142 คุณ นิรมล  ต้นรุ่งโรจน์   174 คุณ ปาริชาติ  ในทอง 

143 คุณ นิรมล  ฉัตนจินดา   175 คุณ ปติิพร  พรหมเกษตริน 

144 คุณ นิรันดร์  โคจรานนท์   176 คุณ ปยิะฉัตร  ยุกตานนท์ 

145 คุณ นิรุตต ์ เกตุสุวรรณ   177 คุณ ปุญญาพร  คุณติสุข 

146 คุณ นิอานีซา  เฮ็งปิยา   178 คุณ เปมิกา  กีรติกุลภพ 

147 คุณ นีรนาท  รัตนาวิบูลย์   179 คุณ เปมิลินญ์  ไกรสิทธิเจริญ 

148 คุณ นุชรัตน์  ตันติวิจิตร   180 คุณ ไปรยา  จิตรเกษม 

149 คุณ เนตรระพ ี ตั้งพัฒนาอนันต์   181 คุณ พงศ์พัฒน์  เจียมการกิจ 

150 คุณ เนต ิ นฤมิตร   182 คุณ พงษ์สุดา  สังข์ศรี 

151 คุณ บุญเรือง  ชะนะปาโมกโข   183 คุณ พชรมน  วงษ์ศรี 

152 คุณ บุญลดา  อมฤตานนท์   184 คุณ พรดา  สายทวีสิน 

153 คุณ บุญเลิศ  อิงคเวทย์   185 คุณ พรพรรณ  ดิลกวงศ์ 

154 คุณ บุณยวีร ์ จิรชตกานต์   186 คุณ พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 

155 คุณ เบญจวรรณ  ไป๋เดช   187 คุณ พลประวีณ  ชาลี 

156 คุณ ปฐมา  เมฆประโยชน์   188 คุณ พลยุกต ์ ประสิทธิ์มณีรัตน์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
  

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

189 คุณ พลรบ  พึ่งทอง   221 คุณ มัณฑนา  สุวรรณปัทม 

190 คุณ พลอยพชร  ทวีกิติกุล   222 คุณ มานิตา  มณีจักร 

191 คุณ พศวีร์  สังข์ศรี   223 คุณ มาริสา  ศรีสารากร 

192 คุณ พสธร  จินตนานุช   224 คุณ มิรันต ี แดงชื่น 

193 คุณ พักตร์วิภา  ตั้งสุวรรณศรี   225 คุณ ยงยุทธ  ค าม่วง 

194 คุณ พัชรี  ก้วยไข่มุข   226 คุณ ยิ่งยืน  อนันต์ศิลป์ 

195 คุณ พัทธนันท์  ภัคศุภากร   227 คุณ ยุทธพงษ์  หล าพรม 

196 คุณ พัสน์นันท์  ตั้งถาวรสิริกุล   228 คุณ ยุพิน  อัศวสุขสันต์ 

197 คุณ พิชัยวัสส์  ตรัยรัตนากร   229 คุณ ยุรีรัตน ์ พิชิตวิริยะกุล 

198 คุณ พีรพงศ์  ธงสินธุศักดิ์   230 คุณ ยุวด ี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 

199 คุณ พีรพล  อริยรัตนา   231 คุณ เย็นจิตต ์ มุกนนท ์

200 คุณ พุทธธิดา  ภู่ตระกูล   232 คุณ เยาวลักษณ์  จันทร์ศิรืโพธา 

201 คุณ พุทธินันท์  สุขพรวรกุล   233 คุณ รวินท์  หาญศฺริสาธิต 

202 คุณ เพียรปราชญ์  สกุลปุณยาพร   234 คุณ รวิปรียา  สารใจ 

203 คุณ ไพรัช  จันทร์ดวง   235 คุณ รวีวรรณ  พันธ์ศรี 

204 คุณ ไพโรจน์  ละวิโรจน์   236 คุณ ระพีพร  เครือเวทย์ 

205 คุณ ไพลิน  เวโรจนากรณ์   237 คุณ ระวีวรรณ  วีระวงศ์ 

206 คุณ ไพศาล  หล่อชัยสุทธิกุล   238 คุณ รัชฎา  ปริยด ากล 

207 คุณ ภรณ์ทิพย์  ทองหยู   239 คุณ รัชดา  วรรณธนาสิน 

208 คุณ ภรณ์ภัสสร  โล่ภิญโญสิริ   240 คุณ รัชนีวรรณ  ท้วมเจริญ 

209 คุณ ภัชชน  แสนใหม ่   241 คุณ รัตน์วดี  อติเศรษฐพงศ์ 

210 คุณ ภัทร  ด่านอุตรา   242 คุณ รัตนา  หงษท์อง 

211 คุณ ภัทรภร  ไทยคงธรรม   243 คุณ รัศมี  เครือเวทย์ 

212 คุณ ภัทรวดี  ทองวิจิตร   244 คุณ รัศมีโอม  ฮันนี่มนตรา 

213 คุณ ภัทรวรรณ  เวียร่า   245 คุณ รัสรินทร์  หิรัญพันธ์วิภา 

214 คุณ ภาณุวัฒน์  วัฒโย   246 คุณ รินนารา  มีชัย 

215 คุณ ภิญญ์พีรยา  อัศวธนาเกษม   247 คุณ รุ่งทิวา  ประจันดุม 

216 คุณ ภูเมธ  มณูพิบูลย์   248 คุณ รุ่งรดิศ  เชวงวรกุล 

217 คุณ มณีรัตน์  ตรัยรัตนากร   249 คุณ รุ่งโรจน์  โรจน์สุรสวัสดิ์ 

218 คุณ มธุรดา  ไตรรักษ์   250 คุณ รุ่งอรุณ  คงดี 

219 คุณ มนัสนันท์  สุทธิพานิชกุล   251 คุณ รุจศิดา  วรอาวรณ์ 

220 คุณ มัญชุสา  สินอมรเวช   252 คุณ รุจีพัชร์  คล้ายสุบรรณ 
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253 คุณ เรวดี  เอกชัยพันธุ์   285 คุณ วิภาภรณ์  วีระสกุลทอง 

254 คุณ เรืองฤทธิ ์ เดือนทองสุข   286 คุณ วิภาวริศ  เกตุปมา 

255 คุณ ฤทธี  ชัยวงศ์   287 คุณ วิมลวรรณ  พัฒนปรีชากุล 

256 คุณ ฤทัยรัตน์  เบญจกุล   288 คุณ วิมลศิริ  มงคลโพธิ์ 

257 คุณ ฤทัยรัตน์  แสงทองสกุลเลิศ   289 คุณ วิยะดา  คุณติสุข 

258 คุณ ลฏาภา  ยิ้มละมัย   290 คุณ วิริญญา  คล้ายบัว 

259 คุณ ลดาภัค  ชุมประเสริฐ   291 คุณ วิลัดดา  สกุลอิสริยาภรณ์ 

260 คุณ ลภน  หวังเสริมวงศ์   292 คุณ วิลาลักษณ์  โขธนพงศ์ 

261 คุณ ลภัสนันท์  โอสถาพันธ์ชัย   293 คุณ วิไล  เหลืองอักษร 

262 คุณ ลมัย  กิตติสยาม   294 คุณ วิไล  ภควัตมงคล 

263 คุณ ลักษิกา  วทัญญูวณิช   295 คุณ วิศรุต  ยิ้มฤทธิ์ 

264 คุณ ลัดดาวรรณ  อ ามาตย์หิน   296 คุณ วีรภัทร์  เพ็ญดารา 

265 คุณ ลัดดาวัลย์  ลีรพงษ์กุล   297 คุณ วีรวิชญ์  พัชรศิริพงศ์ 

266 คุณ วงศกร  โชติวิบูลธนวงศ์   298 คุณ วีราภรณ์  อักษรศรี 

267 คุณ วชรพร  สุวรรณการ   299 คุณ วุฒิชัย  นนทะโคตร 

268 คุณ วนัสนันท์  เฉยภิรมย์   300 คุณ ศนันทต์ฉัตร  ศรีสนธิยากุล 

269 คุณ วนิดา  ยังวนิชเศรษฐ   301 คุณ ศรสวรรค์  กวินสิริโพยม 

270 คุณ วรญา  เปียถนอม   302 คุณ ศรินรัตน์  โทนิล 

271 คุณ วรรณเฉลิม  คุ้มรักษา   303 คุณ ศรีบังอร  กาญจนบูรณ์ 

272 คุณ วรรณภา  ฉบับตรง   304 คุณ ศรีวรา  เปรมปรีวรรณ 

273 คุณ วรศักดิ์  แก้วศักดา   305 คุณ ศศินพัชร์  เจตน์โสภณ 

274 คุณ วราภรณ์  โลหิตปุระ   306 คุณ ศศิวิมล  เกลี้ยงกลม 

275 คุณ วรินทร ์ สุขเจริญ   307 คุณ ศิริพร  รุ่งอวยชัย 

276 คุณ วรีร์ภัสณ์  จีรัสสีรีย์รงค์   308 คุณ ศิริพร  ชูวงศ์โกมล 

277 คุณ วัจนา  สกุลบงกช   309 คุณ ศิริวรรณ  เพิ่มน้ าทิพย์ 

278 คุณ วัชรัตน์  รัตนานันท์   310 คุณ ศิวภัสร์  ไชยพิชญาภัสร์ 

279 คุณ วาสนา  นะเมตตาจิต   311 คุณ ศุภชัย  รัตนพงษานนท์ 

280 คุณ วาสนา  บุญมาเลิศ   312 คุณ ศุภโชค  ฉายคุณรัฐ 

281 คุณ วิจิตรา  ณ สงขลา   313 คุณ ศุภโชค  ครองทวีป 

282 คุณ วิชัย  ตันประวัต ิ   314 คุณ ศุภณัฏฐ์  วัฒนานนท์สกุล 

283 คุณ วิชาดา  เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์   315 คุณ ศุภธนัช  นามโคตร 

284 คุณ วิบูลย์  เด่นไพโรจน์ศักดิ์   316 คุณ ศุภมาส  นภาาวิชยานันท์ 
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317 คุณ ศุภลักษณ์  สุธัญญารักษ์   349 คุณ สุชาดา  อวยจินดา 

318 คุณ ศุภวรรณ  กาญจโนภาส   350 คุณ สุชาดา  ขวัญสุวรรณ 

319 คุณ ศุภศิริ  ทรงศิริเดช   351 คุณ สุดารัตน์  ศรีสัจจะลักษณ์ 

320 คุณ ศุภานัน  วงศ์รสิกา   352 คุณ สุทธิโรจน์  ชวนไชยะกูล 

321 คุณ เศรษฐวิทย์  วิริกุลเจริญ   353 คุณ สุธินี  หิรัญประเสริฐศรี 

322 คุณ โศภิน  บุญศิริ   354 คุณ สุธี  สุขสัมพันธ์ 

323 คุณ ษมา  เสถียรราษฎร ์   355 คุณ สุธีรัชต์  ศิริปุณย ์

324 คุณ สงวน  จันทร์สุภาพชัย   356 คุณ สุธีราพร  มณีวงศ์วานิช 

325 คุณ สมจิตต์  สกุลยั่งยืนเจริญ   357 คุณ สุนทร  พรสุขอนันต ์

326 คุณ สมใจ  แสงทองสกุลเลิศ   358 คุณ สุนันท์  นุชประมูล 

327 คุณ สมใจ  ศรีมงคลทิพย์   359 คุณ สุนิสา  ใจชื่น 

328 คุณ สมชาติ  เพิ่มน้ าทิพย์   360 คุณ สุภัทรา  ศรีจริยา 

329 คุณ สมชาย  เสริมทรัพย์   361 คุณ สุภาวดี  วรอาวรณ์ 

330 คุณ สมนึก  สุปัทมานนท์   362 คุณ สุภาวดี  ทะนันชัย 

331 คุณ สมบูรณ์  แซ่เจ็ง   363 คุณ สุมณฑา  วงศ์เงิน 

332 คุณ สมพร  โรจน์รัชนีกร   364 คุณ สุมาลี  โภคากร 

333 คุณ สมภพ  สิทธิพา   365 คุณ สุมิตรา  ศันสนียเกียรติ 

334 คุณ สมัย  ปิยวินิจฉัยกุล   366 คุณ สุรพงษ์  อัศวเลิศศศักดิ์ 

335 คุณ สมิตา  หมวดทอง   367 คุณ สุรัชนา  ช่วยรอดหมด 

336 คุณ สรยุทธ  อังคณานุกิจ   368 คุณ สุรีรัตน์  ทรัพย์เสรีชัย 

337 คุณ สรรค์ชัย  กิจชนะพานิชย์   369 คุณ สุลักขณา  รักษา 

338 คุณ สราวุธ  วัฒนศิริ   370 คุณ สุวรรณี  เหลืองวงศ์งาม 

339 คุณ สลิลดารัตน์  ใจบูชาศักดิ์   371 คุณ สุวันษา  สังสมานันท์ 

340 คุณ สายวสันต์  ธนไชย์   372 คุณ เสกสรรค์  อภิลักษณ์พาณิชย์ 

341 คุณ สินีนาฏ  พรหมศาสตร์   373 คุณ เสาวลักษณ์  จงธนจินดากิจ 

342 คุณ สิรัชชา  สุขผล   374 คุณ แสงเดือน  เกษมศรี 

343 คุณ สุกัญญา  แซ่โซว   375 คุณ หทัยพรรณ  หัฎฐะพงศ์ศิริ 

344 คุณ สุกัญญา  ศรุติลาวัณย์   376 คุณ หทัยพัชร  มหาพิรุณ 

345 คุณ สุขสันต์  สุพรรณบัฎ   377 คุณ อณิชา  สานไสยา 

346 คุณ สุจิตจรา  หล่อชัยสุทธิกุล   378 คุณ อธินันท ์ แก้วกนก 

347 คุณ สุจิตรา  สถาพรธนสาร   379 คุณ อนีส  เพ็ชรทองค า 

348 คุณ สุชัญญา  วรรักษ์กุล   380 คุณ อภิชัย  วงศ์เมธากูล 
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381 คุณ อภิชา  คุณมี   402 คุณ อัมพร  เจริญบูรณ์ 

382 คุณ อภิชิต  พิชิตวิริยะกุล   403 คุณ อัลฉรา  กองทรัพย ์

383 คุณ อภิญญา  ศุภกิตติวงศ์   404 คุณ อัลดา  วังทอง 

384 คุณ อภิญญา  สังยารอ   405 คุณ อัศวิน  ประกฤติกรชัย 

385 คุณ อภิเทพ  แซ่โค้ว   406 คุณ อาภานิจ  วิถีประดิษฐ ์

386 คุณ อภิรักษ ์ กิตติสุวรรณ ์   407 คุณ อาระยา  เชาว์ 

387 คุณ อมราภรณ์  ไพศาลทรัพย ์   408 คุณ อารียา  พรวิจิตรพิศาล 

388 คุณ อมฤทธิ ์ วีรชัยภักด ี   409 คุณ อารียา  กิจประเสริฐ 

389 คุณ อรชุมา  บริเวชชานนท์   410 คุณ อาอิซะฮ ์ สระแก้ว 

390 คุณ อรณิชา  ดาวประกายพฤกษ ์   411 คุณ อ าพร  นามนัย 

391 คุณ อรทัย  วิชัยดิษฐ ์   412 คุณ อิทธิพล  เจียมอุทิศศักดิ์ 

392 คุณ อรพินท ์ บุญประคอง   413 คุณ อิศระ  เชิดชู 

393 คุณ อรลักษณ์  เลิศธนาผล   414 คุณ อุบล  โรจน์รัชนีกร 

394 คุณ อริษา  ดอนผา   415 คุณ อุมากร  แสงส าอางค์ 

395 คุณ อรุณ  เที่ยงแท้   416 คุณ อุไรรัตน ์ ปุญญวัฒน์โสภณ 

396 คุณ อรุณี  พัฒนะพิชัย   417 คุณ อุษา  วุฒิศิลป์ 

397 คุณ อลิสา  อรส าลี   418 คุณ เอกบัณฑิต  กวีวัจน์ 

398 คุณ อังศุมาลิน  ท่าพริก   419 คุณ เอษา  สีสุขสาม 

399 คุณ อัชฌาพิชญ์  มีสวัสดิ์   420 คุณ เอียงโล  แซเ่อี้ย 

400 คุณ อัญชลี  อุยพานิช   421 คุณ โอภาส  สินประสงค์ 

401 คุณ อัญรัชต์  ดันไหม         

              

หมายเหตุ : 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชือ่เท่านั้น (ไมร่ับ Walk In) 
 2. ผู้ที่มาลงทะเบียนเกินเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
       3. แจ้งสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
            ทาง e-mail : aungkal@hotmail.com หรือ โทร.0 2547 5959 
  
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กัลยา  โทร.0 2547 5959  

 


