
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม  หลักสูตร “Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 2”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตร Smart Restaurant Plus 
รุ่นที่ 2 ซึ่งจะอบรมวันที่ 21, 22, 28, 29 เมษายน, 5, 6 พฤษภาคม 2564 (รวม 6 วัน)  ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  (สนามบินน้้า  จ.นนทบุรี)

➢ เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามก้าหนดการ (ไฟล์แนบ) 

➢ เริ่มอบรมเวลา 9.00 น.  

1 รบกวนจ้าล้าดับเลขที่ไว้ด้วยนะคะ เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน

2.  วันอบรมให้น้าสมุดและปากกามาใช้ในการจดข้อมูล

หมายเหตุ :  ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ( Walk-in) 
 กรุณาเผื่อเวลาส้าหรับการเดินทาง เนื่องจากการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถ

มีจ้านวนจ้ากัด



หนา้ 1

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำร
1 Noppajan Norani HOBS International Group
2 คุณ กนกพร ไสยันต์ ร้านรุ่งตาปีซีฟู้ด
3 คุณ กนกอร วศินุสนทร บริษัท เฮงหอยทอดชาวเล จ ากัด
4 คุณ กมลณ์อรนุช เรืองจิตรณพ หนุ่มหม่ีเก๊ียวใหญ่
5 คุณ กัณฑิชา พงษ์พยอม บริษัท บ้านกลางกรุง จ ากัด
6 นาย กันตพัฒน์ สินอนันต์ อ้ัม ซุปหางวัวเน้ือตุ๋น ของดีบางเลน
7 คุณ กัลย์ชยาภา ปิยะเนติธรรม อ่ิม อบ
8 คุณ กานต์ธิดา วงศ์นรา โกนขแมร์ แหนมเนือง สุรินทร์
9 นาย กิตติชัย ธัชเสถียร บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
10 คุณ เขมินี เกียรติสัมพันธ์ บริษัท จากใจ จ ากัด
11 น.ส. จรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์ จรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์
12 คุณ จันทร์เพ็ญ แข็งกล้า บริษัท แอท ผ่านฟ้า จ ากัด
13 นาย จามร อรุณรัตนพงศ์ ห้องครัวหัวหมี
14 คุณ จิระภา มีวงศ์ อาเต่ียซีฟู้ดริเวอร์ไซด์
15 นาย จิระศิษฐ์ โอสถานนท์ เจ้เจียนก๋วยเต๋ียวลาวา
16 คุณ ชญาณ์พิมพ์ อ านวยปรีชากุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ละมุนกรุ๊ป
17 คุณ ชนากานต์ ด่านรุ่งเรือง บริษัท สหพัฒนา ออยล์ จ ากัด
18 นาย ชนาธิป ต้ังสุจริตวิจิตร เปาเหล่ากง
19 นาย ชยดล เฉลิมเตียรณกุล เกสรภัตตาคาร
20 คุณ ชลธี สีมา สายหวานเบคเฮ้าส์
21 คุณ ชลิตา สมองาม แอมซัน อาหารเวียตนาม
22 นาย ชัยยศ ก่อเกียรตินารา Seafresh Riverside Buffet
23 นาย ชาญคฑา ผิวอ่อน ร้าน ฟีล คาเฟ่ รังสิต
24 คุณ ชิทพิศักด์ิ กิจบุญทรงไพศาล ป.เต๋ียวเป็ด
25 คุณ โชติภัทร มิตรขจรเกียรติ ร้านเฮงปังป๊ัว หวานเย็รสูตรเด็ดเยาวราช
26 คุณ ฌานนท์ เกิดเจริญ ร้านอาหารเส่ย
27 คุณ ฐานพิชญ์ ธนภัพพิสิฐ์ พอดีสเต็กบางคูวัด
28 คุณ ฐิตารีย์ เปรมสุธีร์ ส้มต าแฟร์สโตร์
29 คุณ ณสิกาญจน์ จิรธนาสิรินนท์ ร้านทับทิมกรอบแม่ดวงพร (วงเวียนใหญ่)
30 นาย ณัฏฐ์ ไวศยานุวัฒน์ ร้านมิตรปลาจุ่ม
31 นาย ณัฐปคัลภ์ ค าหล้า กะเพราคุณย่า
32 นาย ณัฐพงศ์ ศิริมาวิเศษ เป็ดย่างพัฒนาการ 50
33 นาย ณัฐพล วิไลเมธานันท์ Sloth Group Co., Ltd.

ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
หลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นท่ี 2

วันท่ี 21, 22, 28, 29 เมษำยน, 5, 6 พฤษภำคม 2564
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



หนา้ 2

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำรช่ือ-นำมสกุล
34 นาย ถิรกร ถิรโรจนกุล ล้านเร่ืองลาว ร้อยเร่ืองเหล้า
35 นาย ทศพร จิระเกียรติดีกุล ร้าน ออมสุข
36 คุณ ทสานุช ไทกุล ร้านอาหารโอย๊ัวะ 
37 คุณ ทิพย์สุรีย์ ติรวงศ์กุศล ร้านข้าวต้มอนันต์ 2
38 นาย ธงชัย ธรรมพานิชวงศ์ Sushi Ken Ken
39 นาย ธนกร พิเชษฐภากรณ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิชิ เรสเทอรองส์
40 นาย ธนทร เอ็งสุวรรณ ธนทร  เอ็งสุวรรณ
41 คุณ ธนพร แสนสุขศรี กระเพาะปลาเยาวราช
42 นาย ธนะธรรม ธรรมมะ บริษัท ส่งเสริมโภชนา จ ากัด
43 คุณ ธนาสุทธ์ิ นิติวัฒนกุล ร้านแก้วใจ
44 คุณ ธัญจิรา ธนวนพิชชา Debonair Diner 
45 คุณ ธัญญภัต อรรถจินดา ร้าน ธัญญาผัด by ธัญญภัต
46 คุณ ธัญวลัย ชัยศิลป์วัฒนา โจ๊กมัลลิกา
47 นาย ธีระ เลาหจรัสแสง บริษัท ปาป้าพิซซ่า (ไทยแลนด์) จ ากัด
48 นาย นพสิทธ์ิ เสรีนาคะพัฒน์ บ้านอิสระ หัวหิน
49 คุณ นรินทร์ นิลเพ็ชร Shabu Craft's
50 คุณ นันทรัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ SIAM HOUSE
51 คุณ น้ าทิพย์ แตงถมยา เค้กบ้านแตง
52 คุณ นุจรีย์ วิชัยวงษ์วัฒน์ บริษัท ต านานชล จ ากัด
53 น.ส. เนตรนภา ช้างวงษ์ ร้านเรือวันจันทร์
54 คุณ เบญจวรรณ เช่ียวชาญพานิช BB 
55 คุณ ปฏิมา เมืองใจ เย็นตาโฟต้มย าแซ่บเวอร์
56 นาย ปฐวี มีแจ้ง ครัวนายน้อย
57 น.ส. ปภัสพรรณ์ ชีรนรวนิชย์ บัวลอยกลมเกลียว by แม่แกว
58 นาย ประณพ อภินาทพงศา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหนียวไก่วังหิน
59 นาย ประวีร์รัชย์ นิดไธสง ประวีร์รัชย์ นิดไธสง
60 คุณ ประหยัดดี พรหมจันทร์ บริษัท ศรีธนพรม จ ากัด
61 นาย ปริญญา สิงห์โตทอง หมูทอดบ้านแขก
62 น.ส. ปริยดา ผ่องพร้อม "อ่ิมอร่อย" by ชะนีอ้วน
63 น.ส.  ปรีมา ผาติพิพัฒน์ บริษัท  พีเอส เบสฟู้ดส์  จ ากัด
64 นาย ปฤญจ์ ว่องอรุณ ก๋วยเต๋ียวเรือ จ้าวคุณ
65 คุณ ปองปวีณ์ พลสิงห์ เบเกอร่ี ฟรีกาแฟ
66 คุณ ปองรัตน์ จันทรานี วันวาน Wan-Waan
67 นาย ปัญญาวุธ ลอยใหม่ เหลาโอชา
68 คุณ ปัณณ์สิฐ ยอดชาญ ร้าน มอร์กริลล์ ป้ิงย่าง
69 คุณ ปาริชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เฉาก๊วยกิมเซียะ
70 คุณ เปมิกา นพมารถ ร้านศรีบัวลอยแกงไทยคุณเดือน
71 นาย พงศธร สันประเสริฐ ร้าน ฟาอิซฟาร์ม คาเฟ่



หนา้ 3

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำรช่ือ-นำมสกุล
72 คุณ พงศ์ธรรศ เลิศธนพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรือนเพชร
73 นาย พรเทพ กุลนรัตน์ หมีกินช้ิน
74 คุณ พรนลิน ทองกวาว บริษัท ออยส์เตอร์เบย์ จ ากัด
75 คุณ พรรณทิพย์ ไชยฉ่ า ร้านไลท์เฮาส์ ออแกนิค คาเฟ่
76 นาย พลวรรธน์ ยุติธรรม เสาวรีย์เรสเตอรองท์
77 คุณ พลอยไพลิน กรประเสริฐวิทย์ บริษัท เมค มี แมงโก้ จ ากัด
78 คุณ พิมพ์ปพิชญ์ ถิรโรจนกุล ร้านอาหารล้านเร่ืองลาว
79 คุณ พิมพ์พรรณ พิมลชีวิน ฮิดเด้นฟอเรสต์
80 นาย ไพโรจน์ อนันต์ไพศาลกุล โต๊ะจีนไชน่าทาวน์
81 คุณ ภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล GOOD CAFE RANONG
82 นาย ภัทร เกียรติศรีชาติ ร้าน สะ-เต็ก สะ-ต า
83 คุณ ภัทราภรณ์ ไม้ประดิษฐ์ ตัวต่น ชาบู ชาบู
84 นาย ภูมิ ภูติมหาตมะ กาแฟบ้านบางอ้อ
85 คุณ ภูริตา กุลชัยรัตนา ชู้ตคาเฟ่
86 นาย ภูริทัต พิเชษฐภากรณ์ คิชิ เรสเทอรองส์
87 คุณ มนัสวี ศรีสัตยเสถียร บริษัท ยูจิน จ ากัด
88 คุณ มยุรา สุยะพันธ์ุ ร้านแม่เสียน ข้าวแกงสุ๑,๐๐๐
89 คุณ มัญชุสา สินอมรเวช บริษัท เจ เค ล้ิงค์ จ ากัด
90 คุณ มิลรดา จรรยาธิติ ร้านรังนกสยาม
91 คุณ มีนา ศรีเดช หน้าหม้อชาบูบุฟเฟ่ต์
92 คุณ เมษา แก้วโพนเพ็ก เมษาปลาร้านัว
93 นาย ยงยุทธ น่ิมค า บริษัท ลูบอร์น (ประเทศไทย) จ ากัด
94 คุณ เยาวดี ศรีค าฝ้ัน อัลฟอร์โน่ เฮ้าส์
95 น.ส. รัฎชนก เจียมพิรุฬห์กิจ ร่มไม้สปอร์ตคลับ/ครัวร่มไม้
96 นาย รัฐวิทย์ อภิณัฐธีรศิริ เฉาก๊วยเมืองพล
97 คุณ ลลนา ศิริเขียว บีบี คาเฟ่
98 คุณ วชิราพร กลัดเจริญ บริษัท แมกไม้ชายคลอง จ ากัด
99 คุณ วณัฐ พีรพัฒน์ดิษฐ์ บริษัท ฟู้ด ออนเนอร์ จ ากัด
100 น.ส. วณิชชา ธรรมิกพงษ์ ร้าน Sushi Ken Ken
101 คุณ วรางคณา กล้าผจญ บริษัท เดอะ คาแนล ราชบุรี จ ากัด
102 นาย วราโชติ จันทร์เสน เติมเตา หมูกระทะ ทะเลเผา
103 นาย วราวุฒิ พงษ์พานิช ร้านชาบูกู  สาขาเล่ียงเมืองปากเกร็ด-สามัคคี
104 คุณ วรินท์กานท์ ธีรวิศิษฏ์ ผัดไทยอาฉัน
105 คุณ วรินทรทิพย์ สกุลศิริรัชนาท เหลาะงาท้ิน  ข้าวหน้าไก่ห้าแยก
106 นาย วันชัย จงเจียมดี บริษัท เจเคดับเบ้ิลยู จ ากัด
107 คุณ วัลลพร วิโรจนกุล ร้านออเร้นจ์ เฮ้าส์
108 นาย วีระเชษฐ์ แสนหาญ ร้านกอล์ฟกรอบ
109 นาย วีระพงษ์ สินธนู บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด



หนา้ 4

ล ำดับ ช่ือบริษัท / กิจกำรช่ือ-นำมสกุล
110 นาย วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา เจ้าสัวขาหมูเมืองทอง
111 นาย ศรัณย์ รัมภักด์ิ ไก่ย่างบังฟารุก ข้าวหมกไก่ ฮาลาล นวมินทร์ 86
112 นาย ศรัณยู ล่ิวธนากร ครัวเถ่ือนเถ่ือน เดลิเวอรี
113 คุณ ศิริพัฒน์ อ าภาคลีนฟู้ด
114 คุณ ศิริพิศ เจตนาดี ร้านอาหารระเบียงทะเล สีชัง
115 นาย เศรษฐพัฒน์ ศิลปสมัย บริษัท มิฮิมิฮิ ประเทศไทย จ ากัด
116 นาย สกลรัชต์ สีห์สินปิตากร บริษัท ร้านใส่นม จ ากัด
117 คุณ สกานต์ ฉิมประเสริฐ บริษัท นิกิวาอิ กรุ๊ป จ ากัด
118 คุณ สมพร ยอดภีระ เต๋ียวกะต า by Pond  (มี 6 สาขา)
119 นาย สมโภชน์ มาตรวิจิตร ล้มยักษ์ เพชรบุรี 5
120 คุณ สวลักษ์ โปธาตน ร้านหวานคาเฟ่
121 คุณ สาวิตรี อัจฉริยวงศ์กุล ล าล า เต๋ียวต้มย าเคร่ืองทะลัก
122 คุณ สิรเพ็ญ ตันติเวชอภิกุล Villa C
123 ดร. สุกัญญา ทิพหา บัวลอยไข่เค็ม ซอยนวลจันทร์
124 คุณ สุทธินันท์ ฤทธิบริรักษ์ ร้านอาหาร แล เล กริล
125 คุณ สุธิดา มงคลศรีสะอาด ปลาร้าคึกคัก
126 คุณ สุพิชชา คงวิวัฒนากุล บริษัท ครัวในกล่อง จ ากัด
127 คุณ สุภเศรษฐ์ มงคลกุลสัตย์ ฉ่อยเป็ดย่าง
128 คุณ สุภิญญา วศินสุนทร หอยทอดชาวเล
129 นาย สุรเกียรติ พรมตะพาน ฟองชาอินด้ี คอฟฟ่ี
130 คุณ สุรัตน์วดี เหรียญนววงศ์ สเต็ก 2 นางฟ้า
131 น.ส. แสงระวี จันทร์พลู MAXBEEF
132 คุณ หน่ึงฤทัย อ่อนปาน บริษัท ฮิดเดน วิลเลจ จ ากัด
133 คุณ อนาริสา ศรีนวล บริษัท เบรกแตก ฟู้ด อินดัสเทรียล จ ากัด
134 นาย อนุภาพ ปากน้ า ครัว จันท์โอชา
135 นาย อภิชาติ จันทร์ทองแท้ บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด
136 นาย อภิชาติ สันติส าราญวิไล ร้านส้มต ารักดี
137 คุณ อมรรัตน์ นกกาเรียน ลุงลูกช้ินประชานิเวศน์ 3
138 นาย อรรถพล เจริญประเสริฐ Shabu Smile 
139 คุณ อัญญรัตน์ สัมพันธ์ นัวกาฬสินธ์ุ
140 คุณ อัญภรณ์ ทองขาว สวนอาหารครัวริมธาร
141 คุณ อัศวา อัศวรุจี บริษัท แครบ แอนด์ ครก จ ากัด
142 นาย อิสระ ก่อเกียรติเสถียร โรเเมนติค รีสอร์ท เเอนด์  สปา
143 นาย เอกราช เทียมดวงแข บริษัท เจ้ไข่ซีฟู้ด จ ากัด
144 นาย เอกสรรค์ กิตติสท้านไตรภพ MERIT FOOD



 
 

 
กำหนดการ 

หลักสูตร Smart Restaurant Plus 
รุ่นที่ 2 :  วันที ่21, 22, 28, 29 เมษายน, 5 และ 6 พฤษภาคม 2564   (พุธและพฤหัส) 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

วันที ่ เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

พ.21 เม.ย.64 09.00 – 12.00 น. กลยุทธ์สู่ความสำเร็จร้านอาหาร คุณณัฎฐินี  ปลอดทอง 
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาร้านอาหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 

คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Payment 

Solution and Development บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
คุณวินิจ  ลิ่มเจริญ 

CEO & Founder บริษัท วีเชฟ  
ประเทศไทย (จำกัด) 

 13.00 - 16.00 น. 
 

การสร้างระบบเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด 

พฤ.22 เม.ย.64 09.00 – 12.00 น. การคำนวณต้นทุนอาหาร และการ
ควบคุมการสูญเสีย 

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ ์
Co-founder เพจเพ่ือนแท้ร้านอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. 
 

การบัญชี และภาษี สำหรับธุรกจิ
ร้านอาหาร 

 

คุณธนัย นพคุณ 
ผู้อำนวยการหลักสูตร  

บริษัท โฟลว แอคเค้าท์ จำกัด 
พ.28 เม.ย.64 
 

09.00 – 13.00 น. 
 

Digital Marketing Online  
ด้วย Facebook  

คุณธญัญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  
Co-founder บริษัท สมอล เวิลด์ จำกัด 

13.00 - 16.00 น. 
 

กิจกรรม Workshop :  
Digital Marketing Online  
ด้วย Facebook  

พฤ.29 เม.ย.64 09.00 – 12.00 น. 
 

Digital Marketing Online ด้วย Line คุณสุทธพิงศ์  สุทธนิราพรรณ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เทคมูฟ จำกัด 
 13.00 – 16.00 น. 

 
กิจกรรม Workshop :  
Digital Marketing Online ด้วย Line  

พ.5 พ.ค.64 09.00 – 16.00 น. 
 

การถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ 
 

คุณกษิดิษ ฌาน 
เจ้าของเพจกษิดิสสตูดิโอ 

พฤ.6 พ.ค.64 09.00 – 16.00 น. 
 

การออกแบบห้องครัว และการ
จัดการวัตถุดิบ 

เชฟวลิแมน ลอีอง 
ผู้ก่อตั้ง Thailand Culinary Academy 

 

 

หมายเหต ุ:  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 
     - พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 


