
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าร่วมอบรม 
หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่”  
วันที่ 12-13 , 18-19 พฤศจิกายน 2562 (4 วัน) 

ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

***ท่านที่มีรายชือ่ โปรดแจ้งยืนยนัการเข้าร่วมอบรมอีกคร้ัง *** 
กรุณาแจ้งยืนยันกลับภายในวันที ่7 พฤศจิกายน 2562  

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันเข้าร่วมอบรม...คลิกลิ้งค์  

https://forms.gle/yttFmqaQQaEYYzDv5 

ขอสงวนสิทธิ์ในการส ารองที่นั่งส าหรับท่านตอบยืนยันกลับมาแล้วเท่าน้ัน 

ขออภัยไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

1 นางสาว กรรณิการ เบญจเทพานันท 
2 นาย กัมปนาท ตรีวโรตม์ 
3 นางสาว เกษกาญจน์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ 
4 นาย ขจรยศ จันศิร ิ
5 นาย จตุพร เกตุจันทร์ 
6 นางสาว จันทร์เพ็ญ ส่งกิตติพงศ์ 
7 นางสาว จารุวรรณ ชนบท 
8 นางสาว จินจุฑา จงกลรอด 
9 นาย จิรกฤต นพทวีโภค 
10 นาย จุลพันธ์ วงศกิตติรักษ ์
11 นางสาว ชนิสา องค์ธนะสุข 
12 นาย ชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล 
13 นาย ชัชวาล เดชอิทธิรัตน์ 
14 นาย ชัยคณุตม์ เฉยทอง 
15 นางสาว ณฏรักษ์ จิรเธียรพฤทธิ์ 
16 นางสาว ณภัทร วิงประวัติ 
17 นาง ณัฐพร หล่อประพันธ์ 

https://forms.gle/yttFmqaQQaEYYzDv5


ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
18 นาย ณัฐวุฒิ ชื่นเลิศสกุล 
19 นางสาว ดลยา เอสเมอแรลด้า 
20 นาย ดิฐกร วราดิศัย 
21 นาย ธรรมรัตน์ มีธรรม 
22 นาย ธัชพล บุษราคัมวงศ์ 
23 นางสาว ธันยรัศมิ์ งามณรงค์ชัย 
24 นาย ธานินทร์ คล้ายวิเชียร 
25 นางสาว ธิดายุทธ สกุลรักความสุข 
26 นางสาว นภัทร อัตถพอชญาศร 
27 นาย เนวิน เบจอังกูร 
28 นาย บุญชัย อิรวดีกุล 
29 นางสาว เบญจมาศ เกตุบท 
30 นางสาว เบญจมาศ เหมวิบูลย์ 
31 นาง ปทิดา นนท์ลือชา 
32 นาย ปรมะ ห่อทองพูน 
33 นาย ประสิทธิ์ ลิมป์ธีระกุล 
34 นางสาว ปานทิพย์ ประจัญพล 
35 นางสาว ผกามาศ งามสอน 
36 นาย พีรพัศ ชัยวิทิตวาณิชย์ 
37 นางสาว ภาณินี เบจอังกูร 
38 นางสาว มณีรัตน์ สกุลนิมิตร 
39 นางสาว มนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล 
40 นาย มนัสว ี ยาสมุทร 
41 นางสาว มัญชุสา สินอมรเวช 
42 นางสาว เมธาวันทน์ ไชยวัฒนมงคล 
43 นาย ยงยุทธ สกุลรักความสุข 
44 นาง เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา 
45 นางสาว รมย์ชลี ยงค์พีระกุบ 
46 นางสาว รยากร พนิตนรากุล 
47 นางสาว ระวีวรรณ วีระวงศ ์
48 นาย วรท วิรุฬห์พานิช 
49 นางสาว วรรณิดา ไพบูลย์พรพงศ์ 



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
50 นาง วรรัตน์ เกียรติคีรี 
51 นาย วิชัย ตันประวัติ 
52 นางสาว ศวิตา ศิริวังชัย 
53 นาง ศศิวรรณ ทุมนัส 
54 นางสาว ศิริวรรณ เจียงทองเลื่อน 
55 นางสาว ศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ ์
56 นาย สรยุทธ์ ภัตรไพสิฐ 
57 นาย สุดเขต นราธิปภัทร 
58 นางสาว สุนันท์ ทวีสกุลวัชระ 
59 นาย สุรเดช สร้อยรุ่งเรือง 
60 นางสาว สุวรรณา สิริมณีกร 
61 นางสาว สุวาลัย เครือไพบูลย์กุล 
62 นางสาว เสาวรส ใจคุ้มเก่า 
63 นาย อนันต์ สัมภวะมนตร ี
64 นาง อนันตญาณ ์ อภิเศวตกานต์ 
65 นางสาว อภิชญา ประสานสมบัติ 
66 นาย อรรถสชิร์ พันธนาคง 
67 นางสาว อัญชิสา ทองโชติ 
68 นางสาว อ าไพมณี สถานเดิม 
69 นางสาว อ าภา มากสิน 
70 นาย อิสระ อินทรสูต 
71 นาย อิสระพงษ์ เผือทะนา 

  
        

กองธุรกิจบริการ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0-2547-5985 

 


