
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ล ำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาวกรรณิการ์ เบญจเทพานันท์ 26 นางสาวชนมณี มีมงคล
2 นางสาวกันยากร จิตรกล้า 27 นางชนากานต์ กิจวิมลรัตนา
3 นางกัลยกร วีรภัทรา 28 นางสาวชรินทรท์ิพย์ ดารากร ณ อยุธยา
4 นางสาวกาญจนา ศักดิ์ศรีพิพัฒน์ 29 นายชลิต โพธ์ิจรัสแสงกุล
5 นายกานต์ ศรีสุวรรณ 30 นางสาวชวัลญา สมบัติ
6 นายกิตติ โพนุสิต 31 นางสาวชัญญา ตระการสัตยกุล
7 นางสาวกุลวดี วัฒกานนท์ 32 นายชุตพินธ์ หยิบการุณ
8 นายเกษมศักดิ์ วชิรบงกช 33 นางสาวชุติมา กุลดิลกชัย
9 นางสาวเกสรา ทัตธนานุรัตน์ 34 นายชุมพล ชาลี
10 นางสาวขวัญแก้ว. วงศ์ระยับ 35 นางชุลี เทศวิศาล
11 นางสาวขวัญตา เลิศเธียรด ารง 36 นางสาวชุลีวรรณ อัศววิทูรยท์ิพย์
12 นางสาวไข่มุกด.์ แจวสกุล 37 นายชูชัย    ลาภรุ่งเรือง
13 นางคัคนัมพร พูลสวัสดิ์ 38 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน
14 นายคัชพล สินธวถาวร 39 นางสาวฐิตนันท์ กานต์ไกรศรี
15 นายจงสวัสดิ์ เจนวิวัฒน์สกุล 40 นางสาวฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
16 นางสาวจรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์ 41 นางสาวฐิติรัตน์ สากิยะ
17 นายจารึก โรจนวงศ์ 42 นางฑริชา
18 นางสาวจิดาภา นิลเพชร 43 นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง
19 นางสาวจิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต 44 นางสาวณัฐนิช อนันตพรกิจ
20 นางสาวจินตนา เลิศฤทธิ์เรืองสิน 45 นางสาวณัฐมล เกตุเพชร
21 นายจิรเดช  เหล่าวงศ์พานิช 46 นายณัฐวัสส์ ทวีโชคจินดากร
22 นางสาวจีรวรรณ 47 นางสาวณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์
23 นายฉลองรัฐ อุทุม 48 นางสาวณันศจภีัคษ์ ชลสีมัธยา
24 นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร 49 นางสาวณิชรัตน์ สุวรรณเขมฤทธิ์
25 นางชฎาพร  ฑีฆาอุตมากร 50 นางสาวดร.นพัฐกานต์ เกิดแสง
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51 นางสาวดุษฎี แตงทอง 76 นางสาวนงเยาว์ ผ่องใส
52 นายเด่นชัย ตันติพัฒนสกุล 77 นายนนท์ สายพัฒนา
53 นางสาวเต็มพรรณ ศรีกลัด 78 นายนนทวิทย์ ทิพย์รอด
54 นางสาวถนอมขวัญ นวลคล้าย 79 นายนพพร หาดอ้าน
55 นายทนงพล เลิศพูนวศิน 80 นางสาวนภัทร อัตถพิชญา
56 นางสาวทรรศนันทน์  พชรกนก 81 นางสาวนภาภรณ์ บุญจรัส
57 นายทวีสิน  สิริวัฒนวงศ์ชัย 82 นางนฤมล ภักดี
58 นายทศวรรษ เงินมีศรี 83 นางนฤมิต ขจรณรงค์วณิช
59 นางสาวทิพวรรณ เฉลิมทอง 84 นางสาวนวพร เงินงามเลิศ
60 นายเทวัญ ศุภวรรณวงค์ 85 นางสาวนวิยา  อัศวเสนา
61 นายธณัฐ อยู่สุขเจริญ 86 นางสาวนันทนา สัมมาประดิษฐ์
62 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล 87 นางสาวนันทัชพร เชิดกร
63 นายธนธัช พัฒนเสรีเสถียร 88 นางนันธาภรณ์ โพนุสิต
64 นางสาวธนพร แสนสุขศรี 89 นางสาวนางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร
65 นางธนวรรณ จันทร์จตุรงค์ 90 นายนายสานิตย์ สงสุรินทร์
66 นายธนวัฒน์ ธรรมนารักษ์ 91 นายนายธนาชัย. ไชยบูรณพินิจ
67 นายธนวัฒน์ เมืองมั่น 92 นายนายสุทัศน์  ศรีพรม
68 นายธนวิชญ์ ทิพปภาพร 93 นางนารีรัตน์ บุญมี
69 นายธรรมรัตน์ มีธรรม 94 นางสาวน  าทิพย์ ธรรมสาส์น
70 นางสาวธัญชนก สาเกทอง 95 นางสาวน  าผึ ง พัฒนาไพบูลย์กุล
71 นางสาวธัญวรัตน์ มาลีหวล 96 นางสาวนิฐินาฏ สงวนวงษ์ทอง
72 นางธันยาภัทร์  คงทอง 97 นางสาวนุชจิรา  ยืนยง
73 นายธานี รัตนปรีดากุล 98 นายบรรชัยเอ่ียมงามทรัพย์
74 นายธีรเดช ศฤงคารชยธวัช 99 นายบุญเกียรติ เอกวานิช
75 นายธีรพล วรธนารัตน์ 100 นายบุญชัย จินตกวีวัฒน์
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101 นางสาวบุญนิภา เกี ยวม่าน 126 นางสาวปิยะวรรณ. อัศววิทูรทิพย์
102 นางบุญพันธ์ กองค า 127 นางสาวปิยะอัมพร สุกแก้ว
103 นายบุญสรรค์ สินพรชัย 128 นางสาวปุณญรัสธิ์ ต่อไพบูลย์
104 นางสาวบุศรา เหรียญเลิศเจษฎา 129 นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ
105 นางสาวบุษยา วิสุทธริังษอีุไร 130 นางสาวพนารัตน์ เอี่ยมผ่องใส
106 นายบูรณะสรรญจ์  หิรัญกิจรังษี 131 นางสาวพรภัสสร จิรวัฒนว์ณิชย์
107 นางสาวเบญจรัตน์  เนตยกุล 132 นางสาวพรรณี แซ่หว่อง
108 นายปกรณ์ จันทร์รูปงาม 133 นางสาวพราวพิมล  เอื อประสิทธิเดช
109 นายปพนพัชร์ พรธนาธันยาภัทร์ 134 นางสาวพัชรา ปาระมะ
110 นางสาวปภัชญา ตั งสวัสด์ิ 135 นางพัชราวดี    บุญพะเนียด
111 นางสาวปภัทรนันท์ ปานพลอยวรวี 136 นางสาวพัชรี เผศละพฤกษ์กุล
112 นายประชา ตระการศิลป์ 137 นางสาวพัชรี พึ่งบารมีอุปถัมภ์
113 นางประภัสสร เจนรุ่งโรจน์ 138 นายพาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร
114 นายประสิทธิ์  มิ่งอารีวาณิช 139 นายพิเชฐ.    คงไชย
115 นายประเสริฐ บุญศรี 140 นายพิภัทร ธนเศรษฐวัฒน์
116 นางสาวประหยัดดี พรหมจันทร์ 141 นายพีรพล อริยรัตนา
117 นางสาวปริมนิภา  อู่ไพบูรณ์ 142 นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
118 นายปรีชา ไกรสิริเดช 143 นางเพ็ญพรรณ แซ่ผ้าง
119 นางปรีเปรม ข าโสภา 144 นางสาวเพียงใจ. แซ่ล้อ
120 นางสาวปวีณ์พร กรุดทองกุล 145 นายไพบูลย์ ฉลองวรชัย
121 นางสาวปะราสี เอนก 146 นางสาวภัทรีดา  รัตนผุสดีกุล
122 นางสาวปัญจมา วิภามาส 147 นางสาวภัสพรัชต์ ไกรศรีพันธ์ุ
123 นางสาวปัตติกาญจน์ เจริญศักด์ิ 148 นายภาสวุฒิ จตุพรหมวงศ์
124 นางสาวป่ินปินัทฐ์ แซ่เล้า 149 นางสาวมณีรัตน์  เตชะภักดีวงศ์
125 นางสาวปิยะดา  จงสุขวรากุล 150 นางสาวมัญชุสา สินอมรเวช
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151 นางมัลลิกา ตันติพงศ์อาภา 176 นายวันชัย เสริมศิริพงศ์
152 นางมาดี สวัสดี 177 นางสาววันดี อนันต์พิริยะกุล
153 นางสาวมาลี ขันติปกรณ์ 178 นายวัลลภ สิริขจรเดชสกุล
154 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ 179 นางสาววารุณี แสงภัทราชัย
155 นางสาวยมนา อาลีบาย 180 นางสาววาสนา พิมสาร
156 นายยุทธพงษ์ งามวิชานน์ 181 นางสาววิชดา เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์
157 นางสาวยุพเยาว์ ตุลกิจจาวงศ์ 182 นายวิชิต กวินวงศ์โกวิท
158 นางสาวยุรี รัตนกูเ้กียรติ 183 นายวิทยวนนท์ ยาวิชัย
159 นางยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 184 นายวิทิตพันธ์ุ ประทุมรัตน์
160 นางยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 185 นางสาววิภาวรรณ  กิจถาวรกุล
161 นางเยาวภา   แสงปรีชารัตน์ 186 นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกลุ
162 นางสาวรดาชา วงศ์ไกรศรี 187 นางสาววิมลรัตน์ อมรมรกต
163 นางสาวรพีพรรณ กิตติสุบรรณ 188 นางสาววิไลพร กิจวิมลรัตนา
164 นางสาวรสรินทร์ ก ามะนัส 189 นางสาววิไล วงศ์วินิจฉัย
165 นางสาวรัสรนิทร์ ทวีสินธนพัฒน์ 190 นายวีระชัย กิจเกื อโกศล
166 นางสาวรุ่งทิพย์ ยิ่งเจริญกอบกิจ 191 นายวุฒิชัย อรรถพรรณ
167 นางรุ่งรวี. สิริวัฒนวงศ์ชัย 192 นายวุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา
168 นางสาวลลิตา จึงรัศมีพานิช 193 นายเวทิศา เลิศฤทธิ์เรืองสิน
169 นางลักขณา  ศรีสด 194 นางสาวศรัญญา มะสะพันธ์ุ
170 นางวรพนิต จันทร์ศรีสุริยวงศ์ 195 นางสาวศรัณภรณ์ แสงเทียน
171 นางสาววรรณา สิงห์พันลเดช 196 นางศรีนวล ประเทืองสุขศรี
172 นางสาววรรัตน์ โรจนาบ ารุงชัย 197 นางสาวศรีศุภรินทร์ ราชพิบูลย์
173 นางสาววรังคณา  วรภมร 198 นางสาวศศกิาญจน์ เศียรอุ่น
174 นางสาววริศรา หาญวิวัฒนกูล 199 นางศศิธร ลีฬหาพนากุล
175 นายวัชรศักด์ิ จงไกรรัตนกุล 200 นางสาวศิชา รัตนชาติวงศ์
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201 นางสาวศิญาภัสร์ ชาติกีรติยาภัสร์ 226 นางสุนทรี
202 นายศุภชัย ฮาเซยาม่า 227 นางสาวสุนิสา จันทร์เรือง
203 นางสาวศุภากาญจน์ 228 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา
204 นายษมา เสถียรราษฎร์ 229 นางสุภาภรณ์  ภูสุมาศ
205 นายสมชาติ ฉัตรชัยด ารงค์ 230 นางสาวสุภาภรณ์ พิสิฐมุกดา
206 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ 231 นางสาวสุภารัตน์ ใช่วิวัฒน์
207 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ 232 นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ
208 นายสมชาย กวินโภคปรีดา 233 นางสาวสุมณฑา วงศ์เงิน
209 นายสมบัติ พรหมสวรรค์ 234 นายสุรสิทธิ์ สุภาเกตุ
210 นายสยาม คชพงษ์ 235 นางสาวสุรัตน สิริคุณวุฒิ
211 นางสาวสรวงสุดา  นาอุดม 236 นายสุริศักดิ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
212 นางสาวสรินยา นวนหมวก 237 นางสุรีมาศ  ภัทรพนาสกุล
213 นายสันติ จงวิลาสลักษณ์ 238 นางสาวสุวรรณา ชุนสิทธิ์
214 นายส าพันธ์ ชุติมันต์ 239 นายสุวิทย์  ภัทรพนาสกุล
215 นายสิทธิชัย อัศวเบ็ญจาง 240 นางสุวิมล ซง
216 นางสินีนาฎ บุญมั่นภราดร 241 นายเสถียรวิทย์ จ าปีเทศ
217 นางสาวสิริญญา เพชรศรีฟ้า 242 นางสาวเสาวนีย์  ปันจักค า
218 นางสาวสิรินดา ศิริเหลืองรังสี 243 นางสาวเสาวรส ใจคุ้มเก่า
219 นางสาวสิรินทร์ ทองศรี 244 นางสาวเสาวรักษ์ พูลทา
220 นางสาวสินีนาฏ  วิไลจิตต์ 245 นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งแสง
221 นางสาวสุชานาถ อินอ าไพ 246 นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์
222 นางสาวสุดาชลี  ยมหา 247 นางสาวอนันตญาณ์ ทั่งทอง
223 นายสุทัศน์ อัศวินนิมิตร 248 นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล
224 นางสาวสุธิวรรณ 249 นายอมฤทธิ์  วีรชัยภักดี
225 นางสาวสุธิษา ศิริวัฒน์ 250 นางอมติา ชูรัศมี
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ล ำดับ ชื่อ - สกุล
251 นางสาวอรพินธ์ุ พิมสาร 262 นางสาวอารี กองสิงคูณ
252 นายอรรถชัย บุญชะลักษี 263 นางสาวอารีรัมภ์ หิระรัก
253 นายอรรถพล จันทรสาขา 264 นายอิทธิพัฒน์  นิมมานวโรดม
254 นายอรรถพล เจริญประเสริฐ 265 นางสาวอิสรีย์ สุขพรสินธรรม
255 นางอรสา ธงชัยเจริญกุล 266 นายอุดม ใจสิริสมบัติ
256 นางสาวอรอินทุ์  วงศปุ่น 267 นายอุทัย สุนิรันดร์
257 นางสาวอรัญญา ถาวะรานนท์ 268 นางสาวอุบล โรจนร์ัชนีกร
258 นางสาวอรุณศรี ฉันท์ชวลิต 269 นางสาวอุษณีย์ เหมเชษฐ
259 นางสาวอรุณี อินศิริ 270 นางสาวอุษา วุฒิศิลป์
260 นางสาวอัญภรณ์ ทองขาว 271 นายเอกราช เทียมดวงแข
261 นางสาวอัมพร ประกายหงษ์มณี 272 นางสาวเอื อมพร จิรกาลวิศัลย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

02-547-5959
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