
ล ำดบั

รหัส

ประจ ำตวัผู้

เข้ำอบรม

บริษทั/หน่วยงำน หมำยเหตุ

1 E01001 นาย กนกพล กาญจนกิจเจริญ บริษทั ห้างทองเยาวราช (นครนายก) จ ากดั

2 E01002 น.ส. กนัตรัตน์ ทองผ่ึง บริษทั ห้างทองจ้ินไถ่เฮง จ  ากดั

3 E01003 นาย กิตติพงศ ์ลีลาวานิชกุล บริษทั ห้างทองเอกทวีทรัพย ์จ  ากดั

4 E01004 นาย กิตติศกัด์ิ เผา่บณัฑูร บริษทั ห้างทองฮกเฮง เยาวราช จ ากดั

5 E01005 นาย กิตติสุภคั จนัทรสุรินทร์ บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ  ากดั

6 E01006 น.ส. ขจรศรี วนารัตน์ บริษทั ที.ดี.ซี. โกลด ์จ  ากดั

7 E01007 นาย คณิน กนัตพิ์ทยา บริษทั ห้างทองนิวไทยฮวด จ ากดั

8 E01008 นาง จรรยา โตวิวฒัน์ บริษทั ห้างทองเจ๊กิม (๙๙) จ ากดั

9 E01009 น.ส. จรรยาพร กิตติฐิติกุล บริษทั ห้างทองลายกนก จ ากดั

10 E01010 น.ส. จิราภรณ์ พรพิชิตพาณิชย์ บริษทั ที.ดี.ซี. โกลด ์จ  ากดั

11 E01011 น.ส. เจนีวา วะจะเสน บริษทั ชายน์น่ิงโกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั

12 E01012 นาย ชนาธิป พ่ึงรัศมี บริษทั แม่ศรีน้อย จ  ากดั

13 E01013 นาย ชยัรัตน์ วิเชียร บริษทั ห้างทองสินสุวรรณ 7 จ ากดั

14 E01014 นาย ชยัวฒัน์ ใจมัน่ บริษทั ห้างทองชยัสุวรรณ จอมทอง จ ากดั

15 E01015 นาย ชยัวฒัน์ เวชสิริวิทยากุล ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แอรีส โกลด์

16 E01016 นาย ชาลี วงศเ์สริมสิน บริษทั ห้างทองศิริอร จ  ากดั

17 E01017 น.ส. ณัฐธิดา ตุลา บริษทั เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย ์จ  ากดั

18 E01018 นาย ตรีปพฒัน์ ลดาพงษภู์วชัร์ บริษทั ห้างทอง เอราวณั จ  ากดั

19 E01019 นาย ทศันยั มนสัปิยะเลิศ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างทองทรัพยท์วีเยาวราช

20 E01020 น.ส. ทศันา เธียรธนวาณิชย์ บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

21 E01021 น.ส. ธมน ศกัด์ิเดชากุล บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ  ากดั

22 E01022 นาย ธรรมรัตน์ โฆษิตวิวฒัน์ บริษทั ห้างทองเรณู จ  ากดั

23 E01023 นาย ธชัชยั  ติระพงศไ์พบูลย์ บริษทั ห้างทองสุวรรณาสาขาห้างเสริมไทยพลาซ่า จ  ากดั

24 E01024 นาย ธญัชนก แสงโชติช่วยสุข บริษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จ  ากดั

25 E01025 น.ส. ธญัญา ธุลีรัตนารมย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส เค ทองค าเยาวราช

26 E01026 นาย ธีรวิทย ์โกเจริญกิจ บริษทั ห้างทองก าป่ัน จ ากดั

27 E01027 น.ส. นภาพร ค  าศรี บริษทั ห้างทองกนกกร 2 จ ากดั

28 E01028 น.ส. นภาพร ชินวุฒิ บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั
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ช่ือ - นำมสกุล



29 E01029 น.ส. นฏัฐิกา อศัวรัตนภกัดี บริษทั ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ) จ ากดั

30 E01030 น.ส. นทัทช์นญัท ์องัศุพรวิภา บริษทั ห้างทองแสงเจริญ 2 จ ากดั

31 E01031 น.ส. นนัทนา ผาอ่อน บริษทั ห้างทองสุวรรณาสาขาคอมเพล็กซ์ จ  ากดั

32 E01032 นาย นาคม ธีรสุวรรณจกัร บริษทัห้างทองสุวรรณจกัร จ  ากดั

33 E01033 นาย น าชยั เพญ็ธรรมกุล บริษทั ห้างทองน าชยั เยาวราช จ ากดั

34 E01034 นาง นิรวาณ โสตถิพนัธุ์ บริษทั ห้างทองกนกกร 2 จ ากดั

35 E01035 น.ส. นิสา แชข า บริษทั ชมพู (บว้นหลี) จ ากดั

36 E01036 นาย บรรจง บณัฑูรประยกุต์ บริษทั ห้างทองทองดีเยาวราช 2530 จ ากดั

37 E01037 นาย บุญชยั โอวิทยากุล บริษทั ยง่เชียงลง้ ตลาดตน้ล าไย จ  ากดั

38 E01038 นาง เบญจพร ทรงสกุล บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (ส่ีแยกวดัตึก) จ ากดั

39 E01039 นาง ปภาศิณี อภิรักษกิ์จโกศล บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากดั

40 E01040 นาย ประกิต กาญจนชุมพล บริษทั เพชรทอง จงเซ่งเฮง จ  ากดั

41 E01041 นาย ประสงค ์ทองวิเศษกุล บริษทั ห้างขายทองฮัว่เฮงลง้ จ  ากดั

42 E01042 น.ส. ปราณปรียา เจริญผล บริษทั จีที โกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั

43 E01043 นาย ปัถวี  กาญ จน กิจ เจริญ บริษทั  เคซีเค เยาวราช จ ากดั

44 E01044 นาง ปารณีย ์น้อยประเสริฐ บริษทั ซินเนอร์จ้ี คอมโมดิต้ีส์ เทรด จ ากดั

45 E01045 นาย ปิติ ฤชุโรจน์ ห้างทองพาเจริญ

46 E01046 นาย ปิยวฒัน์ พิพฒัน์วีรวฒัน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างคา้ทองยูห่ลงกิมก่ี

47 E01047 น.ส. ปิยะนารถ ตั้งประดิษฐ์ บริษทั ห้างทองตั้งเซียมเฮง 3 จ ากดั

48 E01048 นาง ปิยาภรณ์ มานะจิตต์ บริษทั มานะทอง โกลดส์มิธ จ  ากดั

49 E01049 นาย พงศธร กาวาฮารา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างทองทองใบ9

50 E01050 น.ส. พนารัตน์ ธนวิชชาบูรณ์ บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากดั

51 E01051 น.ส. พชัร์สิริ ลาภาธิการ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างทองพงศสุ์วรรณ ทองเยาวราช

52 E01052 นาง พฒัน์ธีรา บุญญะฤทธ์ิ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างทองศรีแสง

53 E01053 น.ส. พณัณ์ชิตา ต่อไพบูลย์ บริษทั แสงเจริญ โกลด ์สมิทธ์ จ  ากดั

54 E01054 นาย พนัธ์พิพฒัน์ ห้องดุลย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างทองหลีเตง้ 

55 E01055 น.ส. พิชชา ดีมัน่คงวณิช บริษทั ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ) จ ากดั

56 E01056 นาย เพชรชยั พูนทองพนัธ์ บริษทั ห้างทองไทยพิพฒัน์ จ  ากดั

57 E01057 น.ส. เพญ็ผกา รุ่งเรืองศรีสกุล บริษทั เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย ์จ  ากดั

58 E01058 น.ส. แพร เฮงจีระจรัส บริษทั ห้างทองโชคชยั เชียงใหม่ จ  ากดั

59 E01059 นาย ไพศาล วชัรินทร์กาญจน์ บริษทั วชัรินทร์โกลด ์เทรดด้ิง จ  ากดั

60 E01060 นาย ภคิน กาญจนเวนิช บริษทั อ้ึงเฮงหลีตราพญานาค จ ากดั



61 E01061 น.ส. ภทัรสุดา ด าคลองตนั บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (ส่ีแยกวดัตึก) จ ากดั

62 E01062 น.ส. ภทัรานิษฐ์ จาวาลา บริษทั จีที โกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั

63 E01063 น.ส. อณัชลี รอดป้อง บริษทั ห้างทองไทยยนิแสง จ ากดั

64 E01064 นาง ยบุล แกว้ปรือ บริษทั ห้างทองกนกกร จ ากดั

65 E01065 นาง ยพุเรส ชมภูพงษ์ บริษทั ห้างทอง เยาวราช เคหะคลองหลวง 9 จ ากดั

66 E01066 นาง รพีพร วชัรินทร์กาญจน์ บริษทั วชัรินทร์โกลด ์จ  ากดั

67 E01067 น.ส. ระพีพร เตชะเลิศมณี ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างขายทองแตฮ้ัว่เฮง

68 E01068 นาย รัฐโรจน์ ศิริคชาภรณ์ บริษทั ศรีพุธ โกลด ์จ  ากดั

69 E01069 น.ส. รัตนา จนัทรมณีรัตนา บริษทั ห้างทองเหรียญทอง จ ากดั

70 E01070 น.ส. รัตนาภรณ์ คงนิวฒัน์ศิริ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สวสัดีชลบุรี2016

71 E01071 น.ส. วรพรรณ ภุชงคโ์สภาพนัธุ์ บริษทั ห้างทองน ่าเชียง จ  ากดั

72 E01072 น.ส. วรรณพร กระจ่างศรีโรจน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างคา้ทองยูห่ลงกิมก่ี

73 E01073 นาย วริศ สตัตญัญู บริษทั ห้างทองขวญัทองเยาวราช จ ากดั

74 E01074 นาย วลญัช ์มณีรัตน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส วี ซี โกลด์

75 E01075 นาย วชัระ ชลศิริวานิช บริษทั ห้างทองดาวทอง จ ากดั

76 E01076 น.ส. วลัลี อุโท บริษทั ที.ดี.ซี. โกลด ์จ  ากดั

77 E01077 นาย วิชยั เก่งปรีชา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั น าชยัเยาวราช ค  าชะอี

78 E01078 น.ส. วิรัลยพุา พชรปกรณ์พงศ์ บริษทั ห้างทองพชัระ จ ากดั

79 E01079 นาย วุฒิชยั ขอบทอง บริษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จ  ากดั

80 E01080 นาย ศิวชั ทวารา บริษทั ชายน์น่ิงโกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั

81 E01081 น.ส. ศุภรางค ์พิริยะแพทยส์ม บริษทั ห้างทองสินสมบูรณ์ จ  ากดั

82 E01082 นาง สรญา วยัอุดมวุฒิ บริษทั ทองแทพ้ทัยา จ  ากดั

83 E01083 น.ส. สากล แสงลา บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากดั

84 E01084 นาย สาธิต วชัรินทร์กาญจน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เพชรทอง ทองดีเยาวราช

85 E01085 นาง สายรม แซ่เจ่ีย บริษทั ห้างทองชมพู จ  ากดั

86 E01086 น.ส. สุญาดา ศรัณยาภรณ์ บริษทั ทองไทยซงัเฮงลง้ จ  ากดั

87 E01087 นาง สุดารัตน์ ลิขิตตาพงศ์ บริษทั ห้างทองไทยยง่เตง็ จ  ากดั

88 E01088 นาย สุนทร ประยรูเกียรติ บริษทั ตงเซ่งเฮง(1991) จ ากดั

89 E01089 น.ส. สุนิษา ม่วงแกว้ บริษทั ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ) จ ากดั

90 E01090 น.ส. สุปรีดา วงศวิ์รภาพ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส เค ทองค าเยาวราช

91 E01091 น.ส. สุพตัรา กลัยกฤต บริษทั ห้างทองสิริรุ่ง จ  ากดั

92 E01092 นาย สุภกิจ โกศลโชติธรรม บริษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จ  ากดั



93 E01093 นาย สุภทตั โรจนากีขจร บริษทั ห้างคา้ทองหลูยูฮ่วด จ ากดั

94 E01094 นาย สุรพล บริสุทธนารักษ์ บริษทั ห้างทองยง่ไทฮ้วด จ ากดั

95 E01095 นาย สุรภพ ตั้งประดิษฐ์ บริษทั ห้างทองตั้งเซียมเฮง 1 จ ากดั

96 E01096 น.ส. เสาวนีย ์สุขเสรีรักษ์ บริษทั คา้ทองโซวเซ่งเฮง จ  ากดั

97 E01097 นาย อภิชาติ อภิชนกิจ บริษทั เยาวราชพทัยาใต ้จ  ากดั

98 E01098 น.ส. อมรินทร์ สมฤทธ์ิ บริษทั ซินเนอร์จ้ี คอมโมดิต้ีส์ เทรด จ ากดั

99 E01099 น.ส. อรพรรณ ตนภู บริษทั สุขสมบูรณ์ (2494) จ ากดั

100 E01100 น.ส. อริสา วีระวฒันานนัท์ บริษทั ประพนัธ์ (กิมฮวด) จ ากดั

101 E01101 น.ส. อาภาศรี จิรศกัยกุล ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างทองโชคไพศาล (หาดใหญ่)

102 E01102 น.ส. อารีรัตน์ วชัรินทร์กาญจน์ บริษทั วชัรินทร์ทองค า จ  ากดั

103 E01103 น.ส. อุบลรัตน์ โกวิทยด์ ารงค์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส เค ทองค าเยาวราช

104 E01104 น.ส. อุษาวดี วชัรินทร์กาญจน์ บริษทั ทองวชัรินทร์ (1990) จ ากดั

105 E01105 น.ส. วนัทนีย ์ตงัประเสริฐ บริษทั บีเคเคโกลด ์จ  ากดั


