
1 นางสาว กรกมล พลเยี่ยม
2 นาย กอ่กจิ วรรธนะเลาหะ
3 นางสาว กญัจนาวัลย์ เลิศบรรจงงาม
4 นาย กนัตภณ สุกติติพร
5 นางสาว กลัยา สรวลสรรค์
6 นาย กรีติณรงค์ อไุรรัตน์
7 นางสาว เกวลิน เล้าเจริญพานิชย์
8 นางสาว เกษรา สังอรดี
9 นาย ไกรลักษณ์ เพชรัตนกลู
10 นาง ขวัญใจ แสนพร
11 นาย คณิต สุวรรณทอง
12 นางสาว คุณัญญา ชาวบางงาม
13 นาย จตุรชาติ โรจนะประเสริฐกจิ
14 นาง จันทร์พร เลาหรัตนาหรัิญ
15 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
16 นางสาว จารุนันท์ ไพศาลคุณานนท์
17 นาง จ าเรียง ศัลยพงษ์
18 นาง จิดาภา ฤกษ์งาม

กรุณาแจ้งยืนยันกลับภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 น้ี
https://forms.gle/c1bNcvBQGXHh2UGM6

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนา...คลิกลิ้งค์ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการส ารองทีน่ั่งส าหรับท่านตอบยนืยนักลับมาแล้วเท่าน้ัน

ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมสัมมนา
หลักสูตร “ลูกค้าตดิ ธุรกิจโต ...GO Online”   

วันที ่23 ธันวาคม 2562 
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

***ท่านที่มีรายชื่อ โปรดแจ้งยนืยนัการเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้ง ***

https://forms.gle/c1bNcvBQGXHh2UGM6
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ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล

19 นางสาว จิตติมา มานะไชยรักษ์
20 นาง จิตรา จันทร์แสง
21 นางสาว จินดา อคัราวัฒนา
22 นางสาว จิระวดี หาญฤทธา
23 นางสาว จิรัตน์ฌา เหมบรุุษ
24 นางสาว จิรากญั เลิศวิภาส
25 นางสาว จุฑามาศ รักษ์วงศ์
26 นางสาว เฉลิมศรี มาโนชนฤมล
27 นาง ชญานิษฐ นาควัชระ
28 นางสาว ชนิสร พุ่มกา
29 นางสาว ชมพูนุท พราหมณโชติ
30 นาย ชลัท ทพัประเสริฐ
31 นาย ชลันธร แสงวิโรจน์
32 นางสาว ชลันรัตน์ ปราถน์วิทยา
33 นาง ชวนพิศ ขันทอง
34 นางสาว ชัญญานันท์ เสริมบญุสร้าง
35 นาย ชาญวิทย์ รัตนะโสภณชัย
36 นางสาว ชาลิสา ศรีรุ่งกจิสวัสด์ิ
37 นางสาว ชุฏมิาพร วงศ์วิเศษ
38 นางสาว ชุติมา กลุดิลกชัย
39 นาง ชุลีกร วรยิ่งยง
40 นาง เชาว์รัต ทมิยองใย
41 นางสาว ญทปิ จ าปาเกษ
42 นาง ญาณิฐา จินดาทองสกลุ
43 นางสาว ฐิตาภา โสภญิสวัสด์ิรัตน์
44 นาย ฐิติพงศ์ เนตรพ่วง
45 นางสาว ฐิติรัชต์ จิรโชตินิวัฒน์
46 นาย ณรงค์เวทย์ สงวนพรรค
47 นาย ณัฏฐพัชร์ รุจิกรชยานันท์
48 นางสาว ณัฐชณัญ จตุรภทัรอาภา



3

ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล

49 นาง ณัฐชา เอี่ยมธนาพร
50 นาย ณัฐพล ธนทพิย์รัตน์
51 นางสาว ณัฐวรรณ ไกรกาบแกว้
52 นางสาว ณัฐวรา สิทธิบ์รูณะ
53 นาย ณัฐวัสส์ ชมภทูพิย์
54 นางสาว ณัฐษณา อารีย์กลุ
55 นางสาว ณิชรัตน์ สุวรรณเขมฤทธิ์
56 นาย ณิฐิกรณ์ วงศ์พิรชัย
57 นางสาว ณิรดา ธนามหกลุธร
58 นาง ดรุณี รุ่งเรืองผล
59 นาง ดารณี พงษ์สาระนันทกลุ
60 นางสาว ดารารรัตน์ คลังระหดั
61 นางสาว ดารุณี ตีระธรรมพจน์
62 นาย เดชาชาญ ชูสวัสด์ิ
63 นาย เด่นชัย บรูณเกยีรติศักด์ิ
64 นางสาว ตติยา เจริญรมย์
65 นาย ตนุภทัร สิริวัฒนเกตุ
66 นางสาว เตือนตา อนิทคุณจินดา
67 นางสาว ถนอมขวัญ นวลคล้าย
68 นาย ทรงพล บญุยัง
69 นางสาว ทรรศนันทน์ พชรกนก
70 นาย ธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์
71 นาย ธนพล ตรัยรัตนากร
72 นาง ธนภค ตัยติอาภากลุ
73 นางสาว ธนภรณ์ ซ้ายคล้าย
74 นาง ธนัชชา ปอ้งศรี
75 ว่าที่ร.ต. ธนัฐ มหาเจริญรัตน์กลุ
76 นางสาว ธนัตถ์นันท์ ต้ังติยะพันธ์
77 นาย ธนาดร จีรนนท์
78 นาง ธรรมณิฐา มีมาก
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79 นาย ธรรมรัตน์ มีธรรม
80 นาย ธัญพัฒน์ ต้ังธัญญะวงศ์
81 นางสาว ธันย์ชยา สิริปณุยโรจน์
82 นาง ธันยธร แนวพนิช
83 นางสาว ธันยมัย เจียรกลุ
84 นางสาว ธีร์ชญาน์ อดุมเฉลิมธีรเดช
85 นาย ธีรวัฒน์ พะลัง
86 นางสาว ธีรวี องักวุรกลุ
87 นาย ธีรศักด์ิ แซ่โง้ว
88 นางสาว นนทวรรณ ขจรณรงค์วณิช
89 นางสาว นนลนีย์ อทิธิรัตนนันท์
90 นาย นพดล ขันทอง
91 นางสาว นพรัตน์ พวงพุก
92 นาย นฤพล นฤพลวงษ์สุข
93 นางสาว นฤมล บญุยิ่ง
94 ภญ. นวรรณ พวงมาลัย
95 นางสาว นวิกานต์ วงษ์พิทกัษ์
96 นางสาว นัชรียา เตนะรัมย์
97 นาย นาถดนัย โรจนะหสัดิน
98 นาย นิธิวิทย์ งามเกษม
99 นาย บญัชา ฮ้อแสงชัย
100 นาย บริุนทร์ ล้ิมโพธิแ์ดน
101 นางสาว บศุรา เหรียญเลิศเจษฎา
102 นางสาว บษุณี ตันจาตุรนต์
103 นางสาว เบญจมาศ เหมวิบลูย์
104 นางสาว เบญจวรรณ ยิ่งชนะเกยีรติ
105 นางสาว ปทติตา มีหนุน
106 นาย ปรมะ หอ่ทองพูน
107 นางสาว ประภสัวริณทร์ วจีพลก าแหง
108 นาย ประภาสพงษ์ ปาหยัน
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109 นาย ประสิทธิ์ มิง่อารีวาณิช
110 นาย ปรีชา โชติกลาง
111 นาง ปสุกา วงศ์อากนิษฐ์
112 นางสาว ปยิธิดา ชินราช
113 นาง ปยิพร ภู่ประเสริฐ
114 นางสาว เปมิลินญ์ ไกรสิทธิเจริญ
115 นาย พงศ์พิชาญ ธนภทัร์จินดา
116 นางสาว พนิดา ปญัญาแกว้
117 นางสาว พรชนก วัชรอดุมศักด์ิ
118 นางสาว พรทพิย์ พงศ์พัชรา
119 นาย พรเทพ เกยีรติศักด์ิบวร
120 นาย พรหมพิริยะ ฮ้อแสงชัย
121 นางสาว พัชร์ณิษา ข านิล
122 นางสาว พัชรา หวังสุด
123 นาย พัฒน์ฐพนต์ จรุนาวิน
124 นางสาว พัฒนี สุภาจารุวงศ์
125 นาย พันสิฐ ไกรศรานนท์
126 นาง พิกลุ กติติพล
127 นาย พิภทัร์ ศรีค า
128 นาย พีรพล อริยรัตนา
129 นาย พีรพัศ ชัยวิทติวาณิชย์
130 นางสาว พุทธวดี รัตนประภาสชลา
131 นางสาว ไพริน ร่วมก าเหนิด
132 นาง ภคมน ปยิะธนา ธร 
133 นางสาว มณีรัตน์ ประสพเมต
134 นาง มนชนก วรรณพงศ์
135 นาย มานะ เพชรด ารงค์สกลุ
136 นาย มารวย การุณ
137 นาง มุกดา คัน ธชาติ วนิช
138 นางสาว เมทนิี เตียรวัฒนศิริ
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139 นางสาว เยาวนารถ นพไพบลูบรั์ตน์
140 นาง เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา
141 นางสาว รดา กรอบพานิชวงศ์
142 นาย รตนธรรม พรเจริญ
143 นางสาว ระวีวรรณ วีระวงศ์
144 นางสาว รัชย์ชามญชุ์ โตวิวัฒน์
145 พ.จ.อ รัฐภมูิ วรสุทธิพ์ิศาล
146 นางสาว ริญญารัตน์ ธีระวัฒนารัตน์
147 นาย เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข
148 นางสาว ฤดีรินทร์ กจิทวีปวัฒนา
149 นางสาว ลลิดา วุฒิกร
150 นางสาว ลัดดาวัลย์ โมราวงค์
151 นาย เลิศพิสิฐ ภคิณทร์บุษ ยมาน 
152 นางสาว วงเดือน สุจันทรา
153 นางสาว วณัฐ พีรพัฒน์ดิษฐ์
154 นาง วรรธนา แดงวัง
155 นางสาว วรินทร ทางสว่างชัย
156 นาย วรินทร์ สุขเจริญ
157 นางสาว วริษา ธรรมศิริ
158 นางสาว วรุณทพิย์ รัตนโชติกานนท์
159 นาง วลัยทพิย์ เอกสุนันท์
160 นาง วสุมา เต็งหตัถกร
161 นางสาว วัชรินทร์ วิวัฒน์วรรณผล
162 นาย วันชัย เสริมศิริพงศ์
163 นางสาว วันวิสาข์ รักพงษ์ไพบลูย์
164 นางสาว วารีทพิย์ ทองชิตร์
165 นางสาว วาสนา ทาพล
166 นางสาว วิจิตรา แช่มเกษม
167 นาย วิชิต วานิชธนันกลู
168 นาย วิเชียร โมไนยกลุ
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169 นาย วิทวัส ประจันตะเสน
170 นางสาว ศรานุช สร้อยทอง
171 นางสาว ศรินลา ฉั่วภกัดี
172 นางสาว ศริยา กาญจนาวงศ์ไพศาล
173 นางสาว ศวิตา ศิริวังชัย
174 คุณ ศศินพัชร์ เจตน์โสภณ
175 นางสาว ศศิภรณ์ ดอนลุน
176 นาง ศศิวรรณ ทมุนัส
177 นางสาว ศิญาปวีน์ ไตรคุ้มพันธุ์
178 นาย ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง
179 นางสาว ศิริรัตน์ เทศดี
180 นางสาว ศุภนุช แกว้ โมราเจริญ
181 นางสาว ศุภรดา อนิทบตุร
182 นาย ษมา เสถียรราษฎร์
183 นางสาว สมใจ เลิศบรรจงงาม
184 นาย สมชาย ยะสูงเนิน
185 นาย สมภพ ลวะวิบลูย์
186 นางสาว สมฤทยั ประดิษฐ์ผล
187 นาย สรยุทธ องัคณานุกจิ
188 นาย สัมพันธ์ อศัวภทัรากร
189 นาย สานิตย์ สงสุรินทร์
190 นางสาว สายสุณี ภวูนาถพิศุทธิ์
191 นางสาว สิรินัดดา ศักด์ิดี
192 นาง สุชาดา รามัญอดุม
193 นาย สุทธิโรจน์ ชวนไชยะกลู
194 นางสาว สุธีราพร มณีวงศ์วานิช
195 นางสาว สุนันท์ ทวีสกลุวัชระ
196 นางสาว สุนิวรณ์ บริรักษ์เศวกรู
197 นางสาว สุพัตรา กลมกล่อม
198 นางสาว สุพิชณัณทน์ สจิตภาณุพงศ์
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199 นางสาว สุภานี พรภริมย์กลุ
200 นาง สุภาพร โสภญิสวัสด์ิรัตน์
201 นาย สุรชัย โชติรัตนอมรกจิ
202 นาย สุรินทร์ นิลก าแหง
203 นางสาว สุวรรณา สิริมณีกร
204 นางสาว สุวรรณา ชุนสิทธิื
205 นางสาว สุวิภา เสริมบญุสร้าง
206 นางสาว สุวิมล พ่อลิละ
207 นาย เสรี ทบัพุ่ม
208 นางสาว เสาวลักษณ์ เพ็งสุวรรณ
209 นาย โสภณ ชิตนุกลู
210 นางสาว โสภา ทองชั่ง
211 นาย อนุชัย สงวนเดช
212 นาย อนุรักษ์ สุขเกษม
213 นาย อภวิัฒน์ หวังมีชัย
214 นาย อมร นนทฐิ์ติพงศ์
215 นางสาว อรวรรณ สูน่าหู
216 นางสาว องัศุมาศ สุมานนท์
217 นางสาว อจัจิมา อทุธสิงห์
218 นาย อชัชกร โสภญิสวัสด์ิรัตน์
219 นางสาว อารยา เต็งหตัถกร
220 นางสาว อ านวยพร ชีหร่ัง
221 นางสาว อทุยัวรรณ วีระพันธ์
222 นางสาว อมุาภรณ์ ทองเขียว
223 นางสาว อษุา วุฒิศิลป์
224 นาง อษุา อนินุ่มพันธุ์
225 นาย เอนก น้อยแสง

กองธุรกจิบริการ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกจิการค้า
โทร. 0-2547-5985


