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ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ข้อปฏิบัติ

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.
รบกวนจ าล าดับเลขที่ เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน
น า Notebook , สมุดและปากกา มาในวันอบรม
กรมฯ ขอปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบตัิป้องกันโควิคอย่างเคร่งครัด  

จึงต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องอบรม
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ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ( Walk-in) 
กรุณาเผื่อเวลาส าหรับการเดินทาง เนื่องจากการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถ

มีจ านวนจ ากัด
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ล าดับ ชื่อ-สกุล

1 นาย กรธวัช ศรีสวัสดิ์

2 นาย กฤตนัย สัจยากร

3 น.ส. กัญญาวีร์ เฉลิมฉัตรวณิช

4 นาง กัณพัสวี ภู่ไหม

5 น.ส. กาญจนา สุขสันต์มัน่คง

6 นาย กีรติณรงค์ อุไรรัตน์

7 น.ส. กุลญาณัฎฐ์์ กุญพิชญะมหากิจ

8 นาย เกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์

9 นาง ขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนวัฒน์

10 น.ส. ค าสอน ศรีษะ

11 นาง จรรยา มั่งมี

12 นาย จีนะสูติ อัตตนนท์

13 นาง จีระภา มิลินทางกูร

14 ว่าที่ร้อยเอก จุมพล ธรรมชัยชูศักดิ์

15 นาย จุลพันธ์ วงศกิตติรักษ์

16 น.ส. จุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์

17 น.ส. ชนิสา องค์ธนะสุข

18 น.ส. ชัญญานันท์ เสริมบุญสร้าง

19 น.ส. ชัญญานชุ เอี่ยมละมัย

20 น.ส. ชิษณุช มิ่งมงคล

21 น.ส. ชุลีวรรณ อัศววิทูรทิพย์

22 นาง เชาว์รัต ทิมยองใย

23 นาย ์ีญ์รพงษ์ มาธุพันธุ์

24 นาย ณรงค์ ธีรพรชัย

25 นาย ณรงค์พงศ์ จรัญรุ่งโรจน์

ล าดับ ชื่อ-สกุล

26 นาย ณชัภพ บุตรวงศ์

27 น.ส. ณั์ฌา การรัมย์

28 นาย ณั์พล ตันติกรกุล

29 น.ส. ณั์พัชร์ เฉลิมฉัตรวณิช

30 น.ส. ดลยพร วงค์ชาลี

31 นาง ดวงพร พิศรูป

32 น.ส. ดารุณี ตีระธรรมพจน์

33 น.ส. ทัณฑิกา จองถวัลย์

34 นาย ธนกฤต บุญประกอบ

35 นาย ธนวัฒน์ บวรสถิตชัย

36 นาย ธนัตภ์หิรัณย์ สุวรรณทัต

37 น.ส. ธนันธรณ์ ปิ่นสุวรรณ์

38 น.ส. ธนิดา รักษาศิลป์

39 น.ส. ธวินันท์ เค้าแคน

40 นาย ธเนษศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์

41 นาย ธัญญพัฒน์ จันทร์จิรจิตร

42 นาง ธัญรดี ห้อยระย้า

43 นาย ธีระ เลาหจรัสแสง

44 น.ส. นภัทร อัตถพิชญาศร

45 น.ส. นวพร หอมสิน

46 น.ส. นวรัตน์ ชาวรพีพันธุ์

47 น.ส. นัยณิศา โอทยากุล

48 นาง น้ าทิพย์ ทองสัมฤทธิ์

49 นาย นิรุตต์ สุขปราการ

50 นาย บัณฑิต พัฒนะ
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ล าดับ ชื่อ-สกุล

51 นาง ประทินพร แรมวัลย์

52 นาย ประพัทธ์ ห้อบระย้า

53 น.ส. ปาริฉัตร คิ้วเที่ยง

54 น.ส. ปิยฉัตร ปิยวัชรวิจิตร

55 น.ส. ปุญชรัสมิ์ ขวกเขียว

56 น.ส. เปมิกา นพมารถ

57 น.ส. ผกากาญจน์ ภูพุ่ดตาล

58 น.ส. พนารัตน์ เอี่ยมผ่องใส

59 น.ส. พรจันทร์ พรหมเจริญ

60 น.ส. พรพิมล ศรีกุลจันทร์

61 น.ส. พลอยไพลนิ อิ่มเอิบ

62 น.ส. ภวติา วงศ์กิติญา

63 น.ส. ภัณฑิลา ศรีสวย

64 นาย ภัทรธนั์ ตั้งเมธากุล

65 น.ส. ภัทรพรรณ สุวรรอาชา

66 น.ส. ภัทรวดี ศิลาขาว

67 น.ส. ภารดี ใจกล้า

68 นาย ภูมณัส จุลนิพิ์วงษ์

69 น.ส. มณีวรรณ ธีรศักดิ์วรกุล

70 นาย มั่นคง สรรบดีสกุล

71 น.ส. รัชญา เตชะปัญญารักษ์

72 นาย รั์พล นภาศรี

73 น.ส. ไรวินทร์ วิมลตระการวัชร์

74 นาย วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์

75 น.ส. วชิราภรณ์ สงวนหงษ์

ล าดับ ชื่อ-สกุล

76 น.ส. วรสิา ช้างบุญไทย

77 น.ส. วลัยพร ขจรกลิ่น

78 น.ส. วลีย์พัชญ์ ปยิะเดชโภคิน

79 นาย วัธนกุล มังคลรังษี

80 น.ส. วิชาดา เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์

81 นาย ศวรุธ โพธิ์ทอง

82 นาง ศศิวรรณ ทุมน

83 น.ส. ศศิวิมล ตั้งสมบูรณ์กิตติ

84 นาย ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์

85 น.ส. ศิริวรรณ สิทธิพงศากร

86 นาย สงวน สีคุณเมือง

87 น.ส. สริยาภรณ์ มาพบสุข

88 นาย สหรั์ มานวม

89 นาย สิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดา

90 นาง สุกัญญา ดีจอม

91 นาง สุชาดา รามัญอุดม

92 น.ส. สุวิภา เสริมบุญสร้าง

93 น.ส. หฤทัย สุฤชุกุล

94 นาง อมรรัตน์ สร้อยสงัวาลย์

95 นาง อมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์

96 นาย อรุชา ปรารถนวนิช

97 น.ส. อาทิติยา ไชยานนท์

98 น.ส. อ านวยพร ชีหรั่ง

99 น.ส. อิศรญา ไชยานนท์

100 นาย เอกราช เทียมดวงแข


