
ล ำดบั
รหัสประจ ำตัว

ผู้ฝึกอบรม
บริษัท/หน่วยงำน

1 E02001 นางสาว กนิษฐา สุขพฒัน์ บริษทั แม่วรรณี โกลด ์จ  ากดั

2 E02002 นางสาว กรณิการ์ พีรานนท์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งทองสินสุวรรณ 5

3 E02003 นางสาว กฤษณา พ่ึงต าบล บริษทั หา้งทอง จิบฮุย จ  ากดั

4 E02004 นางสาว กวิสรา ชาญณรงค์ บริษทั รุ่งเจริญ โกลดส์มิธ จ  ากดั

5 E02005 นางสาว กณัฐมณี อินทพงษ์ บริษทั วนัดา้.เอ็กซ์เชนจ ์จ  ากดั

6 E02006 นาง กาญจนา วรรธะมานี บริษทั หา้งทองเยาราช ดาวทองมหาชยั จ  ากดั

7 E02007 นาย กิตติพน สูตรเช่ียวชาญ บริษทั หา้งทองนายซุ่นแถ่น จ ากดั

8 E02008 นางสาว กุลวดี อภิชาติตงัสกุล บริษทั เอ็มทีบีโกลดส์มิธ ทู จ  ากดั

9 E02009 นาย ครรชิตร์ ภูมูลนา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส ซี ทองค าเยาวราช

10 E02010 นางสาว จนัจิรา ชยัยะ บริษทั ภควา แกรนด ์จ  ากดั

11 E02011 นาย จิรโรจน์ กุลธีระวิทย์ บริษทั หา้งทองรุ่งเรืองเยาวราช (ตลาดไท) จ ากดั

12 E02012 นาย จุมพล เจียไพแกว้ บริษทั เอ็มทีบี โกลดส์มิธ วนั จ  ากดั

13 E02013 นาย เจษฎาภรณ์ เพชรเฟ่ืองฟ้า บริษทั หา้งขายทองเมืองพลอย จ ากดั

14 E02014 นาย ชยัวฒิุ ดอกสันเทียะ บริษทั หา้งทองอนัดบั1 จ ากดั

15 E02015 นาย ชาสุ สัตยสัณห์สกุล บริษทั เยาวราช มงักรทอง คลอง 3 จ ากดั

16 E02016 นาย ณรงค ์เตชะนิรัติศยั บริษทั ราชาเยาวราช จ ากดั

17 E02017 นางสาว ณฏัฐา กรินทรากุล บริษทั หา้งทองสิริชยั นครสวรรค ์จ  ากดั

18 E02018 นางสาว ณฐัธิดา เติมสันติกุล บริษทั หา้งทองกรุงเทพ สุไหงโกลก จ ากดั

19 E02019 นาง ณฐัธินนัท ์สิมทอง บริษทั ทองเล่งหงษก์รุ๊ป จ ากดั

20 E02020 นางสาว ณฐันรี แกว้ยม บริษทั หา้งทองอนัดบั1 จ ากดั

21 E02021 นางสาว ณฐันิชา ตั้งหลกัมัน่คง บริษทั หา้งทองกวงเชียงลง้ จ  ากดั

22 E02022 นางสาว ณิชชา ชาครียรัตน์ บริษทั หา้งทองอนัดบั1 จ ากดั

23 E02023 นาง ดวงนภา สันนิธิลาวณัย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสงนภาเชียงใหม่

แบบออนไลน์

รำยนำมผู้อบรม "เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มหีน้ำที่รำยงำน" รุ่นที่ 2 
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24 E02024 นางสาว เตือนใจ สุวรรณจกัร บริษทั หา้งทองเพชรชมพ ูจ ากดั

25 E02025 นาย ทศพร วานิชนาม บริษทั หา้งขายทองน าเกียเฮง จ  ากดั

26 E02026 นาย ธนะวิทย ์นิติสถาพรพงศ์ บริษทั ทองใบ จ ากดั

27 E02027 นางสาว ธนิดา โชคสุวรรณกิจ บริษทั หา้งทองแสงสุวรรณ 2007 จ ากดั

28 E02028 นางสาว ธนัยมยัย ์สิทธิค  า บริษทั มาดาม ส้ม 1999 จ ากดั

29 E02029 นางสาว ธาริดา สอนตน บริษทั หา้งขายทองน าเกียเฮง จ  ากดั

30 E02030 นางสาว ธีรพร เบญจรัตนภาคี หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งทองมงักรทอง หาดใหญ่

31 E02031 นาย ธีระยทุธ คงเมือง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งทองหงส์รัชดา

32 E02032 นางสาว นภทัร อมรรุจิ บริษทั หา้งทองเบ๊ยง่องั จ  ากดั

33 E02033 นาย นฤเบศร ติระศิริชยั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งทอง เจา้สัว เยาวราช

34 E02034 นางสาว นฤมล ภู่ระหงษ์ บริษทั หา้งทองเพชรทองใบเยาวราช(1998) จ ากดั

35 E02035 นางสาว นวพร โรจนภิญญู บริษทั หา้งทองแหว้ดี จ  ากดั

36 E02036 นางสาว นนัทพร ขาวสุข บริษทั หา้งทองวงเวียนใหญ่ จ ากดั

37 E02037 นางสาว นิศาวรรณ ศิรินาวิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุขสวสัด์ิ ๒๔๙๓

38 E02038 นาง นุตประวีณ์ แสงณุสิทธ์ิ บริษทั จูเจียบเซ้ง จ  ากดั

39 E02039 นางสาว เบญจวรรณ ผาแกว้ บริษทั ที ไอ วี โกลดเ์ทรด จ ากดั

40 E02040 นางสาว ปทุมพร สุทธิศรีสวสัด์ิ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทวีสินรุ่งเรือง ไดมอนด ์แอนด ์โกลด์

41 E02041 นางสาว ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งทองสุวรรณศิลป์เยาวราช2(แม่อุษา)

42 E02042 นาย ประพนัธ์ วชิระประพนัธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สินไพศาล ดอยสะเก็ด

43 E02043 นาย ประยนต ์วรรณารักษ์ บริษทั หา้งทองแม่เท่ียง (เชียงใหม)่ จ ากดั

44 E02044 นางสาว ปวีณา แซ่เฮง้ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งเพชรดีมณี

45 E02045 นางสาว ปิยะวรรณ ศิริปิตุภูมิ บริษทั หา้งทองปิยะวรรณ จ ากดั

46 E02046 นางสาว ปิยาพชัร ทบัทิม บริษทั ชา้งทองไทย 999 จ ากดั
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47 E02047 นาย พงศพ์ฒัน์ วีสมหมาย บริษทั หา้งทองธนิยะ จ ากดั

48 E02048 นาย พงษพ์นัธุ์ คชรัตน์ บริษทั หา้งขายทองเล่ียงเซ่งเฮง จ  ากดั

49 E02049 นางสาว พรธิรัตน์ พชรบุณยเกียรติ บริษทั เยาวราชเอเชีย จ  ากดั

50 E02050 นางสาว พรนชัชิศา ฟู่ เจริญ บริษทั หา้งทองแม่เท่ียง (ล าพนู) จ ากดั

51 E02051 นางสาว พชัรีภรณ์ โชคสุวรรณกิจ บริษทั หา้งทองร้อยเปอร์เซ็นตเ์ยาวราช(เอสแอนดเ์ค) จ ากดั

52 E02052 นางสาว พิชชามณฐ์ นนทบ์ุญญาวฒัน์ บริษทั สุวรรณวิเศษ จ ากดั

53 E02053 นางสาว พิมพภ์ทัรา พชรบุณยเกียรติ บริษทั แกว้นพกาญจน์ จ  ากดั

54 E02054 น.ส. เพญ็ผกา รุ่งเรืองศรีสกุล บริษทั เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย ์จ  ากดั

55 E02055 นาย ไพฑูรย ์ โสภณพิสุทธ์ิ บริษทั  หา้งทองเพชรทองดีเยาวราช จ ากดั

56 E02056 นาย ภทัรพนัธ์ ชยักองเกียรติ บริษทั หา้งทอง ทองใหม่เยาวราช จ ากดั

57 E02057 นาง ภสัสิรา พงศพ์นัธ์ไพศาล บริษทั หา้งทองซงัเตง้2 จ ากดั

58 E02058 นางสาว มนสันนัท ์วีระชยัสกุล บริษทั จูเจียบเซ้ง จ  ากดั

59 E02059 นาย ยศพร รัตโนภาส บริษทั รัตนสุวรรณ 1998 จ ากดั

60 E02060 นางสาว รวิพร ประสานศรี บริษทั หา้งทอง จิบฮุย จ  ากดั

61 E02061 นาย ลีระเดช จา้งประเสริฐ บริษทั หา้งทองเจริญยิง่ จ  ากดั

62 E02062 นางสาว วชิรญาณ์ ค  าบาล หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งขายทองแตฮ้ัว่เฮง 2 (ส่ีแยกเกษตร)

63 E02063 นาย วรวฒิุ สีสะตี บริษทั หา้งทองสินสุวรรณ2 จ ากดั

64 E02064 นางสาว วรานิษฐ์ โอฬารชยัพฒัน์ บริษทั บางกอกโกลด ์เทรดด้ิง จ  ากดั

65 E02065 นาย วิกนัต ์โรจนภิญญู บริษทั หา้งทองสิงโตทองเยาวราช จ ากดั

66 E02066 นางสาว วิลนัดา สุวรรณ์เวียง บริษทั หา้งทองอนัดบั1 จ ากดั

67 E02067 นาย วิวฒัน์ โรจน์เด่นดวง บริษทั ที.พี.เอช.(2004) จ ากดั

68 E02068 นาย ศรัญ ศิริเกษมทรัพย์ บริษทั เอส ศิริโกลด ์จ  ากดั

69 E02069 นาย ศรุต ศิริเกษมทรัพย์ บริษทั พชัรียา โกลด ์จ  ากดั
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70 E02070 นาย ศกัดินา มนตรีวรรณ บริษทั คชา อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั

71 E02071 นางสาว สริณคทิ์พย ์ชคัทนัตบ์ดี บริษทั หา้งทอง จิบฮุย จ  ากดั

72 E02072 นางสาว สาลินี โฉมสอาด บริษทั ไอยรา แกรนด ์อินเตอร์ จ  ากดั

73 E02073 นาย สุทธิพนัธ์ วชิรคพรรณ บริษทั ทองเล่งหงษก์รุ๊ป จ ากดั

74 E02074 นาย สุทธิศกัด์ิ เกียรติตนานุสนธ์ิ บริษทั หา้งทองธนาทอง จ ากดั

75 E02075 นางสาว สุปราณี เรืองไชยศรี บริษทั หา้งทองธนิยะ จ ากดั

76 E02076 นาง สุภาวดี ภู่ด ารงพนัธ์ บริษทั วนัดา้.เอ็กซ์เชนจ ์จ  ากดั

77 E02077 นางสาว แสงศิวะภรณ์ พธุรัตน์ฉายแสง บริษทั หา้งทอง เอ เอ เยาวราช จ ากดั

78 E02078 นาย อนนัต ์ โชค สุวรรณ กิจ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งทองสุวรรณศิลป์เยาวราช(รุ่งอนนัต)์

79 E02079 นางสาว อรพิน สุวรรณ์จนัทร์รัศมี บริษทั กนกทอง โกลด ์จ  ากดั

80 E02080 นางสาว อรวรรณ อุดมภกัดีวงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทองเลง้หงษ์

81 E02081 นางสาว อรสา จนัทร์ลอย บริษทั หา้งทองธนิยะ จ ากดั

82 E02082 นางสาว อจัจิมา ศกัด์ิศรีเจริญ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทองภสัสร

83 E02083 นางสาว อมัพวนั อนุกูลวฒันา บริษทั หา้งทองไทยพิพฒัน์ จ  ากดั

84 E02084 นาย อศัวิน รุ่งเรือง บริษทั หา้งทองโตะ๊กงั เยาวราช 9 จ ากดั

85 E02085 นาย อาณติั ปฏิมิน บริษทั โกลเดน้ แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั


