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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. 
 

***ขอให้ท่านน าบัตรประชาชน และจ าล าดับรายช่ือของท่าน เพื่อใชต้อนลงทะเบียนด้วยค่ะ*** 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา 
2 นางสาว นฤมล อมรมนัสวงษ์ 
3 นางสาว เสาวนีย์ จันทร์ภักด ี
4 นาง เอมอร โชติยะปุตตะ 
5 นางสาว ดวงใจ กาวิน 
6 นางสาว วิมลลักษณ์ ฉันทนาเลิศ 
7 นางสาว ณวพรรณ สายสมยา 
8 นางสาว ณภคภร ชัยมัง 
9 นาง เกษร ดีมานพ 
10 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา 
11 นางสาว ณัฐนา ศิลปชัย 
12 นาย กฤษ สรวงอารนันท์ 
13 นาง ณัฐภัสสร ศรีวงศ์หิรัญ 
14 นางสาว กษิรา ไตรรุ่งเรือง 
15 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต 
16 นางสาว พสิษฐ์ตา เนาว์ประดิษฐ์ 
17 นางสาว ชุติมา มะโรหบุตร 
18 นาย วีระชัย กิจเก้ือโกศล 
19 นาย ปรัชญา วงศ์วารี 
20 นาย ศราวุฒิ แช่มศักดิ์สิทธิ์ 
21 นาง นงรัตน์ ล ่าสัน 
22 นางสาว ปานตา ตันติยาพงศ์ 
23 นางสาว วรวรรณา คลาดแคล้ว 
24 นาง ศรัณยธรน์ เหลืองอ่อน 
25 นางสาว สาธิตา ชมไพบูลย์ 
26 นางสาว อัญญรัตน์ สังข์ศิรินทร์ 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
27 นางสาว สุวรรณา ชุนสิทธิ ์
28 นางสาว เสาวภา เขจรนันท์ 
29 นางสาว คริส แนวพนิช 
30 นางสาว นงนุช จุฑาทวีวรรณ 
31 นางสาว น้่าฝน ฤทธิณรงค์ 
32 นาง นภาพร ประกฤติกรชัย 
33 นางสาว นฤมล สมดุลยกนก 
34 นาย กัณฑ์เอนก วงศ์วารี 
35 นางสาว ประภา โชคชัยช่านาญกิจ 
36 นาย ชยพัทธ์ วิวัฒธนาศักดิ์ 
37 นาย พรชาตรี อรุณโชคถาวร 
38 นางสาว กัณณ์ลภัส เจริญวงศ์วรกุล 
39 นางสาว รชาดา ยอแสงสุขกมล 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมส ารอง 
                   ***ตามค่าชี้แจงการรับสมัครอบรม กรมจะขอพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมที เป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ที เข้าเงื อนไขในการได้รับการส่งเสริมจากโครงการฯ เป็นล่าดับแรกก่อน  และส่าหรับผู้ที สนใจทั วไป กรมจะ
ขอพิจารณาในล่าดับถัดไป 
                   ดังนั้น  กรมขอประกาศรายชื อผู้เข้าอบรมส่ารอง ซึ งท่านสามารถเข้ามาร่วมอบรมได้ โดยท่าน
จะต้องน่าโน๊ตบุ๊คมาเพื อประกอบการอบรมด้วย*** 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นาย วรภัทร เชนยไพบูลย์ 
2 นางสาว สุชาดา รันตสูงเนิน 
3 นางสาว เพชราวรรณ์ ตั้งสิทธิธรรม 
4 นาย ประมาณ ล้อมวงศ์ 
5 นางสาว วิไลพร วงษ์โพธิ์ขอม 
6 นาง ปภาพร แสงจันทร์ 
7 นางสาว ฤชุนี วารีศรีสกุล 
8 นางสาว Patita Srisamarn 
9 นางสาว ทิพรัตน์ ค่าน่าลาภ 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)  
 "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส าหรับ SMEs   

ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "    

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00–12.00น.  โปรแกรม AdaPos+  (โปรแกรมหน้าร้าน) 3 ผู้แทนจาก 
บริษัท เอด้าซอฟต์  จ ากัด 

 - ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.00 น.  โปรแกรม Rangy DBD 

- ภาพรวมของโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop) 

   3 ผู้แทนจาก 
บริษัท นายเน็ต จ ากัด 

 

          หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                              พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. 
 

 

 

กองก่ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทร. 0 2547 5981 
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แผนที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถนนนนทบุรี ต่าบลบางกระสอ อ่าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

รถประจ่าทางสาย 64 , 69, 191 
 รถโดยสารขนาดเล็ก ท่าน่้านนท์ – วัดชมภูเวก  รถสองแถวสายท่าน้่านนท์ – สนามบินน้่า 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานสีะพานพระนั งเกล้า ต่อด้วยรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ รถสองแถว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


