
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมมนา 

“การวางแผนธุรกิจส าหรับ Online Business” 

วันที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบรุี  

ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 คุณ Chayapatt Kaewnate   31 คุณ จรีพรรณ จิรแพศยสุข 
2 คุณ Siriwan Upanya  32 คุณ จักรกฤษ ชมภภูู ่
3 คุณ Somrak  Yamdonprai  33 คุณ จารุณ ีเอี่ยมพันธุ ์
4 คุณ Suwanna Chunsith   34 คุณ จินดา บริสุทธิ ์
5 คุณ Wichian Nimitwongsin  35 คุณ จินต์จุฑา หวังเพิ่มพูน 
6 คุณ กนกพันธ์ อธิคมสุจริตกุล  36 คุณ จิรยุทธ ์ ภาสุรปัญญา 
7 คุณ กรกช อัศวเลิศสรร  37 คุณ จิรากุล เขียวพะวงศ์ 
8 คุณ กรวิกา ณ สงขลา  38 คุณ จิรายุส โตกะคุณะ 
9 คุณ กฤติกา ทัดเทยีมรมย ์  39 คุณ จุฑามาศ สุตระภักดิ์ 

10 คุณ กฤษณา กลิ่นถนอม  40 คุณ จุรีรัตน์ คงทอง 
11 คุณ กฤษณา เพิ่มอารยวงศ์  41 คุณ จุรีรัตน ์สิริพิพัฒน ์
12 คุณ กฤษณา ศุขะวณิชย ์  42 คุณ ชณากาญจน์ ธรรมเกษร 
13 คุณ กษิดิศ สู่พานิช  43 คุณ ชนันท์ธิดา ผกามาศ 
14 คุณ กัญภัคณัฐ บุญธรรม  44 คุณ ชนันภรณ์ เพลงจันทร์ 
15 คุณ กัญจนพร อมรรัตนะสิริกุล  45 คุณ ชนานาถ แสงผล 
16 คุณ กันยารัตน ์ยะโสวงษ ์  46 คุณ ชนิศา รักเศรษฐกิจ 
17 คุณ กัลยา  กิตติธาดากุล  47 คุณ ชนิสรา พุ่มผกา 
18 คุณ กาญจนา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  48 คุณ ชลนาวีพงษ์ รุจรวีสุทธิทอง 
19 คุณ กิตติชัย พรรธณาวุธ  49 คุณ ชลพรรธน ์ปิยะวรรณรัตน ์
20 คุณ กิตสนีย ์จิรประมุขพิทักษ ์  50 คุณ ชลิดา  ชาลาประวรรตน ์
21 คุณ กีรติณรงค ์ อุไรรัตน ์  51 คุณ ชลิภา สุขจิรานนท์ 
22 คุณ กุลชลี ด่านกิตต ิ  52 คุณ ชัยชนะ คุตตรานนท ์
23 คุณ กุลฑรี เทพล ี  53 คุณ ชานนท์ เมฆจรัสนภา 
24 คุณ กุลภัสสรณ ์ฤกษ์ศิริรัตน ์  54 คุณ ชาลี  ศรีตระกูล 
25 คุณ กุหลาบ เจียมจิตรพานิช  55 คุณ ชุติมา กุลดิลกชัย 
26 คุณ ขวัญใจ เจริญคง  56 คุณ ชูเกียรต ิธีรอภิศักดิ์กุล 
27 คุณ คนัมพร อรัญญไพโรจน ์  57 คุณ เชาว์รัต  ทิมยองใย 
28 คุณ ครรชิต คสูวัสดิ ์  58 คุณ ฐิตาภา หม่องก ี
29 คุณ คัคนัมพร พูลสวัสดิ ์  59 คุณ ฐิติพงศ์ ฉันทาวิริยาภรณ ์
30 คุณ จริยา เขียวมีส่วย  60 คุณ ฐิติมา อุดมพร้อมเดช  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

61 คุณ ฐิติวงศ ์วงศ์กตัญญ  93 คุณ นวพรรษ จ ารัสศร ี
62 คุณ ฐิติวัชร ์ โควิบูลย์ชัย  94 คุณ นัทธมน เลิศจ ารัส 
63 คุณ ณภัสร์ กุลอนนัตโชติ  95 คุณ นาถดนัย โรจนะหัสดิน 
64 คุณ ณัฎฐ์ศศ ิกิจพ่วงสุวรรณ  96 คุณ น าโชค เตรี้ยมชุมพล 
65 คุณ ณัฏฐ ์ อิทธยาทร  97 คุณ น าโชค ศรุติบุตร 
66 คุณ ณัฐธิดา ฐิตะโลหะกุล  98 คุณ นิชาภา โชติมณีรัตนสิร ิ
67 คุณ ณัฐวุฒิ สาระ  99 คุณ นิฐินาฎ สงวนวงษ์ทอง 
68 คุณ ณิชรัตน ์สุวรรณเขมฤทธิ ์  100 คุณ นิธิศ ธารณธรรม 
69 คุณ ณิฐิกรณ์ วงศ์พิรชัย  101 คุณ นิพนธ์ เพิ่มพูลบุญ 
70 คุณ ดลหทัย ประทกัษ์กุลวงศา  102 คุณ นิพันธ์ ตั้งก่อเจริญ 
71 คุณ เด่นชัย ตันติพัฒนสกุล  103 คุณ บรรเจิด  อินแก้ว 
72 คุณ เดวิช กลิ่นอดุง  104 คุณ บุญเรือง    ถุงน้อย 
73 คุณ ทรรศนันทน์. พชรกนก  105 คุณ บุญเลิศ อิงคเวทย์ 
74 คุณ ทอปัด มโนรักษ ์  106 คุณ บุญสิรินทร ์รุ่งเรืองไพศาลสุข 
75 คุณ ทัฒญา  บุญฤทธิ ์  107 คุณ บุลากร บัวหลวง 
76 คุณ ทิพารัตน ์ฉกาจนโรดม  108 คุณ บุศรินทร ์ธรรมกิจไพโรจน์ 
77 คุณ ธงไชย มหาตรีมูรติ  109 คุณ บุษกร   ยุวยรรยง 
78 คุณ ธนพร พืชเกื้อกูล  110 คุณ เบญจมาศ พันธ์ประสาท 
79 คุณ ธนะวัธ สุขเนตร  111 คุณ เบญจวรรณ  ภูผาสุข 
80 คุณ ธนาสินีย์ ธีรโชติภักดี  112 คุณ ปทิดา นนท์ลือชา 
81 คุณ ธรรมาภรณ์ มะลิทอง  113 คุณ ประภัสสร เจิดนภา 
82 คุณ ธวัชชัย จริยะวิทย์ปัญญา  114 คุณ ประภาพร ฐิตะฐาน 
83 คุณ ธวัชชัย ธีรภาพเสร ี  115 คุณ ปรัชญา ใจหมั่น 
84 คุณ ธวัลรัตน ์ศรีนิธิพรกุล  116 คุณ ปราณี บู่หาด 
85 คุณ ธิดารัตน์ ภัคสริยาภิพัฒน ์  117 คุณ ปริญญา ศิริคปุต ์
86 คุณ ธีรศักด์ิ  แซ่โง้ว  118 คุณ ปรียนันท ์ตันติพงษ์วณิช 
87 คุณ ธีระพงษ์ สุขวาณิชย์ด ารง  119 คุณ ปวริศา เลิศจ ารัส 
88 คุณ นฎิศา นิจถาวร  120 คุณ ปวเรศ ศรีเทพ 
89 คุณ นพนาต กาญจนโสภา  121 คุณ ปัญญาศิลป์ สมมา 
90 คุณ นฤมล ชูวัฒนะเดช  122 คุณ ปัทมา  จันทรถ์าวร 
91 คุณ นฤมล นาคา  123 คุณ ปาลิดา เจริญพันธ์ 
92 คุณ นฤมล อมรมนสัวงษ ์  124 คุณ ปิติพร พรหมเกษตริน 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

125 คุณ ปิยะ เพิ่มประโยชน ์  157 คุณ มิ่งอรุณ นาคร าไพ 
126 คุณ ปีย์วรา หลีศิร ิ  158 คุณ เมธา รัตนชมภู 
127 คุณ พจมาศ วชิรภูษิตานันท ์  159 คุณ ยุพิน อัศวสุขสันต์ 
128 คุณ พนัชกร พัฒนวศิน  160 คุณ ยุวดี งามศุภฤกษ ์
129 คุณ พรชัย ธนะเจตนารมย ์  161 คุณ เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา 
130 คุณ พรชัย ศรีนุติเมธิน  162 คุณ รติรัตน์ ชลสวัสดิ ์
131 คุณ พรทิวา กองศักดา  163 คุณ รพีพรรณ กิตติสุบรรณ 
132 คุณ พรปวีณ์ อินบุญญวีร ์  164 คุณ ระวิ โพธิสุข 
133 คุณ พรพรรณ แซ่ซัว่  165 คุณ รัชตวรรณ เอี่ยมจารุภิญโญ 
134 คุณ พรพิมล สัมพัทธัพงศ์  166 คุณ รัตตินันท ์อัครลือพงศ์ 
135 คุณ พรรณชนิจจ ์สุนทรฐิตเิจริญ  167 คุณ รัตยา พงษ์น้อย 
136 คุณ พรรณภรณ์ ใจด ี  168 คุณ รัศมีโอม ฮันนี่มนตรา 
137 คุณ พลรบ พึ่งทอง  169 คุณ รัสรินทร ์หิรัญพันธ์วิภา 
138 คุณ พวงแก้ว ปริญญานนท ์  170 คุณ รุ่งนภา ปิยวัชรวิจิตร 
139 คุณ พศวีร ์ สั่งข์ศร ี  171 คุณ รุ่งโรจน์  โรจน์สุรสวัสดิ ์
140 คุณ พัชรินทร์  อัศวานุชิต  172 คุณ รุ่งอรุณ  ปานรอด 
141 คุณ พัชรีย์ หงษ์มั่งม ี  173 คุณ ฤดีพร พ่วงสมจิตต์ 
142 คุณ พิณทอง กองศักดา  174 คุณ ลมัย กิตติสยาม 
143 คุณ พินิจ  งามโสภี  175 คุณ ลลิ่ว อังสกุลวงศ์ 
144 คุณ พีรดา เย็นหา  176 คุณ ลักขณา  วงศ์บุญรอด 
145 คุณ พีรวัส ทองสุข  177 คุณ ลักษมี อัศวพิศษิฐ ์
146 คุณ ภวันพงศ์ วงศ์ถิระศักดิ ์  178 คุณ ลัดดา เชี่ยววัฒนา 
147 คุณ ภัทร ด่านอุตรา  179 คุณ ลัดดาวัลย ์ เพื่อมกระโทก 
148 คุณ ภัทรชนน จันทะ  180 คุณ เลอล้ าพงษ์  คล้ายพงษ์ 
149 คุณ ภัทรธร ลีวัฒนาวรากุล  181 คุณ วชิรา เพ็ชรณรงค ์
150 คุณ ภัทราพร  โตเจริญ  182 คุณ วรรณรักษ ์ อรรถสุข 
151 คุณ ภาคย์ ทองกุล  183 คุณ วรารัตน์  ฐานะวัชรานนท์ 
152 คุณ ภาณุเดช ทิมสถิตย ์  184 คุณ วรินทร์ สุขเจรญิ 
153 คุณ ภาวิช โตกะคุณะ  185 คุณ วรีร์ภัสณ์  จีรัสสีรีย์รงค์ 
154 คุณ ภิรตา  อริธชาติ  186 คุณ วเรส บุรีรักษ ์
155 คุณ ภูธนิน  ปิยาภิมุข  187 คุณ วลัยพร  สมร่าง 
156 คุณ มยุรีย ์ประทุมสุวรรณ ์  188 คุณ วลัยลักษณ์ วณิชชาภิวงศ์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 ล าดับ ชื่อ - สกุล 

189 คุณ วันชัย เสริมศิริพงศ ์  221 คุณ สมชาย ใจบรรจงกุล 
190 คุณ วาริท น้อยเกิด  222 คุณ สมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ 
191 คุณ วาริธิมณฑ ์จิรตุลานนท ์  223 คุณ สมบูรณ ์แซ่เจง็ 
192 คุณ วิกัลดา โสภารัตน ์  224 คุณ สมภพ สิทธิพา 
193 คุณ วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ  225 คุณ สมยศ  คชกิจจารักษ์ 
194 คุณ วิจิตรา เพิ่มขึ้น  226 คุณ สมลักษณ ์ลีนรเศรษฐ ์
195 คุณ วิชาดา เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์  227 คุณ สมิตา หมวดทอง  
196 คุณ วิชิต วานิชธนันกูล  228 คุณ สรชา  โลหชลิตานนท์ 
197 คุณ วิมลวรรณ พัฒนปรีชากุล  229 คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจ 
198 คุณ วิมลศิริ มงคลโพธิ์  230 คุณ สรรกมล คูสวัสดิ ์
199 คุณ วิโรจน์ วโรดมปราโมทย ์  231 คุณ สิงห ์ สิงห์สัจจกุล 
200 คุณ แววตา  วุฒิสากล  232 คุณ สิทธวีร ์หวังธนอิทธิกุล 
201 คุณ ศรระ พรมอ่อน  233 คุณ สิทธิชัย อัศวเบ็ญจาง 
202 คุณ ศรัญญา มะสะพันธ์ุ  234 คุณ สิทธิโชค อัศวเบ็ญจาง 
203 คุณ ศรัณย์ลภัส จันทร์แก้ว  235 คุณ สิริขวัญ เหลือบุญช ู
204 คุณ ศรีวรา  เปรมปรีวรรณ  236 คุณ สิริอร สิทธิสมวัฒนา 
205 คุณ ศรีสุภัทร  ประเริฐกุลกิตติ  237 คุณ สุขุมาลย์ สุรอมรรัตน ์
206 คุณ ศรุดา ข าเมือง  238 คุณ สุชญา อรรถสกุลชัย 
207 คุณ ศฤงคาร ชาญประเสริฐ  239 คุณ สุชาดา คุ้มกัน 
208 คุณ ศศมนต ์รุ่งศริิแสงรัตน ์  240 คุณ สุดารัตน ์ศรีสัจจะลักษณ ์
209 คุณ ศิริชัย ช่วยขาว  241 คุณ สุดาวรรณ วงศ์แม้นเทพ 
210 คุณ ศิรินุช อัชชเสวิน  242 คุณ สุธีร์ดา บุญญาภิวัฒน์ 
211 คุณ ศิริพร  ชูวงศ์โกมล  243 คุณ สุภัทร ธุระธรรมานนท ์
212 คุณ ศิริพร  วนรัตน์วิจิตร  244 คุณ สุภัทรา กระแจ่ม 
213 คุณ ศิริวรรณา มะลิวงศ ์  245 คุณ สุภาภร ลิ้มวิเชียร 
214 คุณ ศิริศักด์ิ เชี่ยววัฒนกุล  246 คุณ สุภาภรณ์  วิไลรัตนากูล 
215 คุณ ศิวภัสร์ ไชยพิชญาภัสร์  247 คุณ สุภาวดี  ทพนันชัย 
216 คุณ ศุภโชค ครองทวีป  248 คุณ สุมิตรา  สุวรรณทวีกุล 
217 คุณ ศุภัคศิร ิ โพธ์ิคุณากร  249 คุณ สุรัตน ์สดงาม 
218 คุณ สมจิตต ์สกุลยั่งยืนเจริญ  250 คุณ สุรีพร วงศ์สวัสดิ์สุข 
219 คุณ สมใจ พูนเกษม  251 คุณ สุวรรณา ชุนสิทธิ ์
220 คุณ สมชาย กวินโภคปรีดา  252 คุณ สุวรรณา ตังทัตสวัสดิ ์
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  ล าดับ ชื่อ - สกุล 

253 คุณ สุวรรณา เทพเทียน  265 คุณ อรุณนีย ์มหามาตย์ 
254 คุณ สขุุมาลย ์สุรอมรรัตน ์  266 คุณ อัครวัฒน์ ภัทรธนันท์พร 
255 คุณ เสริมศร ีน าพันธุ์วิวะฒน์  267 คุณ อังคคณา จันทร์อุไร 
256 คุณ เสาวณีย์ โง้วศิริมณ ี  268 คุณ อัญชล ี จันทาโภ 
257 คุณ อโณทัย ดลพิทกัษ์  269 คุณ อัญชล ีโตกระแสร ์
258 คุณ อนุเวส ชนะวงศ์  270 คุณ อาณาจักร ์ พิมสาร 
259 คุณ อภิรดี สนธิชัย  271 คุณ อาภรณ์ ตันไพศาล 
260 คุณ อภิรักษ์ กิตติสุวรรณ ์  272 คุณ อาภัสรา หิเตชา 
261 คุณ อมรรัตน ์ขวัญเจริญทรัพย ์  273 คุณ อ าไพ บุณยสิทธิ์พิชัย 
262 คุณ อรปภา อุดมเดชาเวทย์  274 คุณ อุทัยวรรณ เอกพินิจพิทยา 
263 คุณ อรรถพล อัศวีนานนท ์  275 คุณ อุบลรัตน์ เกียรติกังวาฬไกล 
264 คุณ อรลักษณ ์เลิศธนาผล  276 คุณ อุษา วุฒิศิลป์ 

       
 

หมายเหตุ : 1. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูท้ี่มีรายชื่อเท่านั้น (ไม่รบั Walk In) 

 2. ผู้ที่มาลงทะเบียนเกนิเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

       3. แจ้งสละสิทธิ์การเขา้ร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  

            ทาง e-mail : aungkal@hotmail.com หรือ โทร.0 2547 5959 

 

สอบถามรายละเอียดไดท้ี่ กัลยา  โทร.0 2547 5959  

 


