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1 E03001 นางสาว กมลชนก วรโสพรรณ บริษทั ร้านทองด ารงคช์ยั ส าโรง จ  ากดั

2 E03002 นางสาว กฤษฏญ์าณี ชยดุาธนาวรัตน์ บริษทั แสงสุวรรณ โกลด ์กรุ๊ป จ ากดั

3 E03003 นางสาว กมลชนก ศรีกาญจน์ บริษทั หา้งทองพลูสวสัด์ิ กระบ่ี จ  ากดั

4 E03004 นาย เกียรติชยั ใสสะอาด บริษทั หา้งขายทองโงว้ก้ิมเลง้ จ  ากดั

5 E03005 นาย คชาธิป พาณิชตระกูล บริษทั หา้งทองชลดา เยาวราช จ ากดั

6 E03006 นาย ชโนดม อารีรอบ บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

7 E03007 นาย ชยพล พิมพา บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

8 E03008 นาย ชาญชยั ปทุมณี บริษทั ร้านทองแม่พร จ ากดั

9 E03009 นาย ชาญณรงค ์ดว้งแกว้ บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

10 E03010 นางสาว ณฐัธยาน์ นาคะวรเศรษฐ์ บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

11 E03011 นาย ณฐัภทัร เสริมชยัวงศ์ บริษทั หา้งทองแม่เจง จ  ากดั

12 E03012 นางสาว ณฐัวรรณ มูลคอน บริษทั นวโกลด ์จ  ากดั

13 E03013 นางสาว ณิชาภา เฉลิมเกียรติ บริษทั ตุน้เฮงหลี ตรัง จ  ากดั

14 E03014 นาย ตรีสุวิชช ์วรรัชตจ์งสิริ บริษทั หา้งทองนิธิโชติ จ  ากดั

15 E03015 นางสาว ทณัฑิกา จองถวลัย์ บริษทั หา้งทองเดือนเพญ็ จ  ากดั

16 E03016 นางสาว ธนภรณ์ เกียรติยศสกุล บริษทั ขายทองตุน้เฮงหลี ตลาดสด จ ากดั

17 E03017 นาย ธชัชนน อิสริยเมธีกุล บริษทั หา้งทองยนิดี 3 ทองเยาวราช จ ากดั

18 E03018 นาย ธิพล ค  าภีละ บริษทั อาภาโกลด8์88 จ ากดั

19 E03019 นางสาว นิตยส์รา สุขมาก บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

20 E03020 นาย บุญส่ง ดุลยวตัวรางกูร บริษทั หา้งทองเอกธนภทัร จ ากดั

แบบออนไลน์

รำยนำมผู้อบรม "เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มหีน้ำที่รำยงำน" รุ่นที่ 3

วนัอำทิตย์ที่ 12 มถุินำยน 2565   เวลำ 8.30-17.00 น.   
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21 E03021 นางสาว เบ็ญจวรรณ วีรประเสริฐสกุล บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

22 E03022 นาย ปธานิน อารยตานนท์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วงัทอง พรีเม่ียมโกลด์

23 E03023 นาย พงศป์ณต  ใจใหญ่ บริษทั หา้งทองพลูสวสัด์ิ 9 นาวง จ ากดั

24 E03024 นางสาว พรพรรณ ไชยเดช บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

25 E03025 นางสาว พชัราภรณ์ มหบุญพาชยั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กวงไทเ้ฮง (นครปฐม)

26 E03026 นาย พฒัน์สิน วรรัชตจ์งสิริ บริษทั หา้งทองธนะพฒัน์ จ  ากดั

27 E03027 นาย ไพฑูรย ์เตชดนยั บริษทั โกลเดน้ ไมน์ โฮลด้ิง จ  ากดั

28 E03028 นางสาว ยวุนัดี เกตุวิชา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทองพรรณี2

29 E03029 นาย อนุรักษ ์มีพร้อม บริษทั ห้างทองสุวรรณาเยาวราช(ลูกสาวแม่กิมก่ี)สุรินทร์ จ  ากดั

30 E03030 นางสาว ศิริรัตน์ กนัตพิ์ทยา บริษทั หา้งทองไทยฮวด จ ากดั

31 E03031 นาย สิทธิชยั เน่ืองจ านงค์ บริษทั ออโรร่า ดีไซน์ จ  ากดั

32 E03032 นางสาว สิทธินี  บูชา บริษทั ทองดีดี 4 โกลดส์มิท จ ากดั

33 E03033 นางสาว สุชาดา เชาวช์าญกิจ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เตก็จิวเฮงหลี

34 E03034 นาย เสถียร สุทธิยทุธ์ บริษทั หา้งทองรุ่งเจริญ (1983) จ ากดั

35 E03035 นาย อมร ติระศิริชยั บริษทั หา้งทอง แม่ทองใบ คลาสสิก บางแค จ ากดั

36 E03036 นาย อมรเศรษฐ์ วชิราวฒิุชยั บริษทั หา้งทอง ทองดี จ  ากดั

37 E03037 นางสาว องัคณา เรืองศิริ บริษทั หา้งทองเยาวราชบา้นบวัทอง จ ากดั

38 E03038 นางสาว อจัจิมา สุนทรานนท์ บริษทั เคพีที โกลด ์จ  ากดั

39 E03039 นางสาว อญัชรี กระจ่างอาจ บริษทั หา้งทองดีดี 3 เอสเจ (2559) จ ากดั

40 E03040 นาย อาชาคริต พรมดวงดี หา้งหุ้นส่วนจ ากดั หา้งคา้ทองยูห่ลงกิมก่ี

41 E03041 นาย เอกราช ชยันะกุล บริษทั หา้งทองทบัเท่ียง จ  ากดั
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42 E03042 นางสาว ทวินนัท ์อิสริยเมธีกุล บริษทั หา้งทองยนิดี 2 ทองเยาวราช จ ากดั

43 E03043 นาย ธีทตั กอร์ปอริยจิต บริษทั เอ็มบีอาร์โกลด ์จ  ากดั

44 E03044 นาย ธนกฤต ศิริไพรวนั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสนงาม ปัตตานี

45 E03045 นางสาว บวัชมภู พรมมี บริษทั ศิริวฒัน์กรุ๊ป จ ากดั

46 E03046 นางสาว อธิศา เจียรด ารงรัศมี บริษทั หา้งทองเจียระสุวรรณ จ ากดั

47 E03047 นาย สกนัต ์ล้ิมศรีสกุลวงศ์ บริษทั หา้งทองกระต่ายคู่ จ  ากดั


