
 
 

กำหนดการ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Restaurant 2020: รุ่นมือใหม”่ 

ในวันที่ 3, 6, 10, 13, 17, 20 สิงหาคม 2563 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

วันที ่ กำหนดการ/สถานที ่ หัวข้อการอบรม วิทยากร 
3 ส.ค. 63 09.00 – 12.00 น. 

 
Restaurant Branding 

(3 ชั่วโมง) 
นายธนพงศ์ วงศ์ชินศร ี

เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat 
Shabu 13.00 - 16.00 น. 

 
การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้

โครงการ (3 ชั่วโมง) 
6 ส.ค. 63 09.00 – 12.00 น. 

 
พื้นฐานการจดัการร้านอาหาร 

(3 ชั่วโมง) 
นายพรชัย นิตย์เมธาวงศ ์

Co-founder เพจเพ่ือนแท้ร้านอาหาร 
13.00 – 16.00 น. 

 
 พื้นฐานการจดัการ

ร้านอาหาร 
10 ส.ค. 63 09.00 – 12.00 น. 

 
กลยุทธ์ธุรกิจเดลิเวอรี ่

 (3 ชั่วโมง) 
นายปรมินทร์ ตันวัฒนะ 

เจ้าของร้านอาหาร Kinza Gyoza 
13.00 - 16.00 น. 

 
เริ่มต้นการตลาดด้วยเฟสบุค๊ 

(3 ชั่วโมง) 
นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  

Co-founder บริษัท สมอล เวิลด์ จำกัด 
13 ส.ค. 63 09.00 – 12.00 น. 

 
พื้นฐานบัญชีรา้นอาหาร 

(3 ชั่วโมง) 
นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ ์

กรรมการผู้จัดการ 
Gnosis Advisory Co.,Ltd. 13.00 – 16.00 น. 

 
การสร้างระบบแฟรนไชส ์

(3 ชั่วโมง) 
17 ส.ค. 63 09.00 - 12.00 น. 

 
เทคโนโลยีสำหรับร้านอาหาร 

(3 ชั่วโมง) 
นายชวนิ ศุภวงศ์ 

Co-founderบริษัท ลีฟวิ่งโมบาย จำกัด 
13.00 – 16.00 น. 

 
การจัดการสต็อกและเมนู

พื้นฐาน 
(3 ชั่วโมง) 

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด 

20 ส.ค. 63 09.00 - 12.00 น.  
 

การออกแบบร้านอาหารให้
โดนใจ 
⚫ การสร้างเอกลักษณ์ของ
ร้านอาหาร Exterior และ 
Interior Design  

นายชิดชนก แก้วอัมพร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์บูม จำกัด  

13.00 – 16.00 น. 
 

Food Safety & Food Waste  
(3 ชั่วโมง) 

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด 

ทั้งนี้ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



รายชื่อผู้เข้าอบรม 
หลักสูตร Smart Restaurant 2020 : รุ่นมือใหม ่
วันที่ 3, 6, 10, 13, 17 และ 20 สิงหาคม 2563 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ นนทบุร ี(สนามบินน้ำ) 

 

ลำดบั ชื่อ-สกุล ชื่อกิจการ 

1 น.ส. กนกวรรณ บุญประเสริฐ ร้าน HEAP 

2 นาย ก่อเกียรต ิ เจียรจรัส ร้าน เซี้ย 

3 นาย กัมปนาท ผดุงวรศาสตร์ ร้าน ตู้กับข้าว สาย1 

4 นาย กำพล พิทักษิณาเจนกิจ ร้าน ไกรทอง ก๋วยเตี๋ยวเรอื 

5 น.ส. จิตมณ ี นิธิปรีชา ร้าน หมูทอดฮองเฮา 

6 นาย ฉัตรมงคล แก้วกระจ่าง ร้าน ชาบู คร้าฟ 

7 นาย เฉลิมเกียรต ิ วงศ์วลัยมาศ ร้าน Save Our Souls 

8 น.ส. ชญาภัช พินิจกลาง ร้าน กินยำเหอะ 

9 นาย ชลธิศ เจริญกิจชาญชัย ร้าน โย่งราดหน้าหมูอึ๋ม 

10 นาย ฐานิกร ธรรมธราธาร ร้าน ตรี คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต ์

11 น.ส. ณัฏฐณัทร ์ จรัตธนภัทร ์ ร้าน ทาโกชิฟู้ด 

12 น.ส. ณัฐธยาน ์ วิจิตรวุฒิไกร ร้าน Hotpot Man ชาบูหมาล่า 

13 นาย ณัฐนนท ์ มหาสังข์ ร้าน ยา่งเนย @ลาดพร้าววังหิน 

14 นาย ณัฐสกนธ ์ เจริญสาธิต ร้าน สุกี้ซูโม ่

15 นาย เดชาพร สร้อยคีร ี ร้าน ปาเต๊ะ 

16 นาย เดโช แซ่โค้ว ร้าน ง้วนติ่มซำ 

17 นาย ถิรกร ถิรโรจนกุล ร้าน ล้านเรื่องลาว 

18 นาย ทศพล เต็มอุ่น ร้าน เหนียวไก่วังหิน 



ลำดบั ชื่อ-สกุล ชื่อกิจการ 

19 นาย ธนา บุญเรือง ร้าน ตั๋นเตี๋ยว 

20 นาย ธนิศร ์ ชุติกานนท์ ร้าน กลีบบัว 

21 นาย ธัชกร ชลนวันธร ร้าน 7 Samurai Yakiniku Buffet 

22 น.ส. ธัญรัศม ์ พิทักษ์พงษ์ ร้าน ก๋วยเตี๋ยวต้นฝน ต้มยำโบราณ 

23 นาย ธันฐกรณ ์ ณ นคร ร้าน Mr.Beef Community 

24 นาย ธีรวฒัน ์ ปรีชาประศาสน์ ร้าน Foodcort ประชานิเวศน์ 3 

25 นาย ธีรศักดิ ์ ไม้ประดิษฐ์ ร้าน ตัวต่น ชาบู ชาบ ู

26 นาย ธีระ เลาหจรัสแสง ร้าน PaPa Pizza 

27 น.ส. นภัค พิสุทธิ์ศิร ิ ร้าน Shabu de bear 

28 นาง นฤมล ภักดี ร้าน ครัวในสวน@สวนกรองทอง 

29 นาย บุญช ู อู๋ ร้าน Somdul agroforestry home 

30 นาย ปรกรณ ์ วิไลพรเจริญ ร้าน โตเป็ดย่าง 

31 นาย ประสิทธิ์ ลิมป์ธีระกุล ร้าน เต๊ะจุ้ยเต๋ียวหมึก 

32 นาย ปรัชญา แสงอุทัย ร้าน ข้าวหมูทอดพุงแตก 

33 น.ส. ปริยาภัทร จันทร์ทอง ร้าน Markinji Ramen 

34 นาย ปิยวัฒน ์ สุรัติเจริญสุข ร้าน hom•mes cafe by good cafe 

35 นาย ปิยะภน คูเกษมกิจ ร้าน YOLT - you only live twice 

36 น.ส. เปรมฤทัย ตั้งตรง ร้าน ปาป้าพิซซ่า (PaPa Pizza) 

37 นาย พรรษรวิช เกียรติพิชยกลุ ร้าน หทัยพัชร์หอยทอดหอยหอม 

38 น.ส. พัชราภรณ ์ ร่วมโพธิร์ ี ร้าน นิกวิาอิ ซูช ิ

39 น.ส. พิมพ์ปพิชญ ์ ถิรโรจนกุล ร้าน ล้านเรืองลาว 

40 น.ส. พิมพ์พรรณ พิมลชีวิน ร้าน Hidden Forest 



ลำดบั ชื่อ-สกุล ชื่อกิจการ 

41 นาย พิสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ร้าน เตี๋ยวหลาว 

42 น.ส. เพ็ญพักตร ์ พุ่มพวง ร้าน Crazy Sushi 

43 นาย ไพโรจน ์ ทรัพย์ขำ ร้าน ยำยำตำแหลก 

44 น.ส. ภทรนรรณ อ่ำศร ี ร้าน ฮอยอัน แหนมเนือง 

45 นาง ภัณฑิรา เติมเตชาติพงศ์ ร้าน ปลูกกับปรุง 

46 น.ส. ภาณุมาศ ธาราศักดิ ์ ร้าน Rhythm & Shabu 

47 นาย ภูม ิ ภูติมหาตมะ ร้าน กาแฟบา้นบางอ้อ 

48 นาย ยศพล พุ่มแจ่ม ร้าน แดกใหย้ับ โฟกัสปุฟเฟ่ต์ 

49 นาย รัตน์ปิยะ  เหมือนเปี่ยม ร้านอาหาร kokowa izakaya 

50 นาย ราชันย ์ อยู่อ่อน ร้าน ข้าวแกงแม่ประทิน 

51 น.ส. รุจา โคตรมณี ร้าน YELO Cafe (เยโล คาเฟ่) 

52 น.ส. รุจินันท์ ธนัญชัย ร้านอาหาร จงแข็งแรง flexitarian fusion cafe' 

53 นาย วชิรวิทย ์ เอี่ยมโมฬี ร้าน ซูชิมั้ยบางนา-แบริ่ง 

54 น.ส. วรางคณา กล้าผจญ ร้าน เดอะ คาแนล ราชบุรี 

55 นาย วัชรินทร ์ อุทกธารา ร้าน อิ่มเอิบแหนมเนือง 

56 นาย วีระวฒัน ์ สุภัคธนาการ ร้าน หมื่นลี้บะหมี่เกี๊ยว 

57 นาย ศราวธุ ลีลาวัฒนพงศ์ ร้าน บ้านอาม่า (ลูกชิ้นเยาวราช) 

58 นาง ศศิวรรณ ทุมนัส ร้าน ไก่ย่างสามอนงค์ / อีสานตำแซ่บ 

59 น.ส. ศิริพรรณ สาคร ร้าน Noir Mania Cube 

60 น.ส. ศิริลักษณ์ ฤกษ์สมจิต ร้าน fukurou shabu 

61 น.ส. สวรส ทับทิมดี ร้าน Man and the Figs 

62 นาย สิทธิดนัย ดีวัน ร้าน Salmon man delivery 



ลำดบั ชื่อ-สกุล ชื่อกิจการ 

63 น.ส. สิรนันท์ ห่อหุ้ม ร้าน ZAB KAK -แซ่บคัก 

64 น.ส. สิริมา ปราโมทมนัส ร้าน ร้อยก้าน 

65 น.ส. สิริวิมล เป้าเพชร ร้าน House Of Monster 

66 นาย เสฎฐกฤต โตวิวัฒน ์ ร้าน sushifactory 

67 นาย อดิศักดิ ์ โสสนุย ร้าน zaza chicken 

68 นาย อภิวุฒ ิ โชคสุวณิช ร้าน Mastercrisp 

69 น.ส. อรอุมา ไทยธีะรเสถียร ร้าน ล้านเฮยี 

70 นาย โอภาส โอกาโมโต ้ ร้าน Hiderestaurant 

 


