
ล ำดับ สังกัดหน่วยงำน

1 นาย กนกพล  กาญจนกิจเจริญ บริษัท ห้างทองเยาวราช (นครนายก) จ ากัด

2 น.ส. กันตรัตน์  ทองผ่ึง บริษัท ห้างทองจ้ินไถ่เฮง จ ากัด

3 นาย กิตติพงศ์  ลีลาวานิชกุล บริษัท ห้างทองเอกทวีทรัพย์ จ ากัด

4 นาย กิตติศักด์ิ  เผ่าบัณฑูร บริษัท ห้างทองฮกเฮง เยาวราช จ ากัด

5 นาย กิตติสุภัค  จันทรสุรินทร์ บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด

6 น.ส. ขจรศรี  วนารัตน์ บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จ ากัด

7 นาย คณิน  กันต์พิทยา บริษัท ห้างทองนิวไทยฮวด จ ากัด

8 นาง จรรยา  โตวิวัฒน์ บริษัท ห้างทอง เจ๊กิม (๙๙) จ ากัด

9 น.ส. จรรยาพร  กิตติฐิติกุล บริษัท ห้างทองลายกนก จ ากัด

10 น.ส. จิราภรณ์  พรพิชิตพาณิชย์ บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จ ากัด

11 น.ส. เจนีวา  วะจะเสน บริษัท ชายน์น่ิงโกลด์ บูลเล่ียน จ ากัด

12 นาย ชนาธิป  พ่ึงรัศมี บริษัท แม่ศรีน้อย จ ากัด

13 นาย ชัยรัตน์  วิเชียร บริษัท ห้างทองสินสุวรรณ7 จ ากัด

14 นาย ชัยวัฒน์  ใจม่ัน บริษัท ห้างทองชัยสุวรรณ จอมทอง จ ากัด

15 นาย ชัยวัฒน์  เวชสิริวิทยากุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอรีส โกลด์

16 นาย ชาลี  วงศ์เสริมสิน บริษัท ห้างทองศิริอร จ ากัด

17 น.ส. ณัฐธิดา  ตุลา บริษัท เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย์ จ ากัด

18 นาย ตรีปพัฒน์  ลดาพงษ์ภูวัชร์ บริษัท ห้างทอง เอราวัณ จ ากัด

19 นาย ทัศนัย  มนัสปิยะเลิศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองทรัพย์ทวีเยาวราช

20 น.ส. ทัศนา  เธียรธนวาณิชย์ บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 1) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V1.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 1) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

21 น.ส. ธมน  ศักด์ิเดชากุล บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด

22 นาย ธรรมรัตน์  โฆษิตวิวัฒน์ บริษัท ห้างทองเรณู จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

23 นาย ธัชชัย   ติระพงศ์ไพบูลย์ ห้างทองสุวรรณาสาขาห้างเสริมไทยพลาซ่า  จ ากัด

24 นาย ธัญชนก  แสงโชติช่วงสุข บริษัท ห้างขายทองจินฮ้ัวเฮง จ ากัด

25 น.ส. ธัญญา  ธุลีรัตนารมย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค ทองค าเยาวราช

26 น.ส. นภาพร  ค าศรี บริษัท ห้างทองกนกกร 2 จ ากัด

27 น.ส. นภาพร  ชินวุฒิ บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด

28 น.ส. นัฏฐิกา  อัศวรัตนภักดี บริษัท ห้างทองคุณฮ้ัว (หล่อ) จ ากัด

29 น.ส. นัทท์ชนัญท์  อังศุพรวิภา บริษัท ห้างทองแสงเจริญ 2 จ ากัด

30 น.ส. นันทนา  ผาอ่อน บริษัท ห้างทองสุวรรณาสาขาคอมเพล็กซ์ จ ากัด

31 นาย นาคม  ธีรสุวรรณจักร บริษัทห้างทองสุวรรณจักร จ ากัด

32 นาย น าชัย  เพ็ญธรรมกุล บริษัท ห้างทองน าชัย เยาวราช จ ากัด

33 นาง นิรวาณ  โสตถิพันธ์ุ บริษัท ห้างทองกนกกร 2 จ ากัด

34 น.ส. นิสา  แชข า บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จ ากัด

35 นาย บรรจง  บัณฑูรประยุกต์ บริษัท ห้างทองทองดีเยาวราช 2530 จ ากัด

36 นาย บุญชัย  โอวิทยากุล บริษัท ย่งเชียงล้ง ตลาดต้นล าไย จ ากัด

37 นาง เบญจพร  ทรงสกุล บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (ส่ีแยกวัดตึก) จ ากัด

38 นาง ปภาศิณี  อภิรักษ์กิจโกศล บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากัด

39 นาย ประกิต  กาญจนชุมพล บริษัท เพชรทอง จงเซ่งเฮง จ ากัด

40 นาย ประสงค์  ทองวิเศษกุล บริษัท ห้างขายทองฮ่ัวเฮงล้ง จ ากัด

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V1.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 1) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

41 น.ส. ปราณปรียา  เจริญผล บริษัท จีทีโกลด์ บูลเล่ียน จ ากัด

42 นาย ปัถวี   กาญ จน กิจเจริญ  บริษัท  เคซีเค เยาวราช จ ากัด

43 นาง ปารณีย์  น้อยประเสริฐ บริษัท ซินเนอร์จ้ี คอมโมดิต้ีส์ เทรด จ ากัด

44 นาย ปิติ  ฤชุโรจน์ ห้างทองพาเจริญ

45 นาย ปิยวัฒน์  พิพัฒน์วีรวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมก่ี

46 น.ส. ปิยะนารถ  ต้ังประดิษฐ์ บริษัท ห้างทองต้ังเซียมเฮง 3 จ ากัด

47 นาง ปิยาภรณ์  มานะจิตต์ บริษัท มานะทอง โกลด์สมิธ จ ากัด

48 นาย พงศธร  กาวาฮารา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองทองใบ ๙

49 น.ส. พนารัตน์  ธนวิชชาบูรณ์ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากัด

50 น.ส. พัชร์สิริ  ลาภาธิการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองพงศ์สุวรรณ ทองเยาวราช

51 นาง พัฒน์ธีรา  บุญญะฤทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองศรีแสง

52 น.ส. พัณณ์ชิตา  ต่อไพบูลย์ บริษัท แสงเจริญ โกลด์ สมิทธ์ จ ากัด

53 น.ส. พิชชา  ดีม่ันคงวณิช บริษัท ห้างทองคุณฮ้ัว (หล่อ) จ ากัด

54 นาย เพชรชัย  พูนทองพันธ์ บริษัท ห้างทองไทยพิพัฒน์ จ ากัด

55 น.ส. แพร  เฮงจีระจรัส บริษัท ห้างทองโชคชัย เชียงใหม่ จ ากัด

56 นาย ไพศาล  วัชรินทร์กาญจน์ บริษัท วัชรินทร์โกลด์ เทรดด้ิง จ ากัด

57 นาย ภคิน  กาญจนเวนิช บริษัท อ้ึงเฮงหลีตราพญานาค จ ากัด

58 น.ส. ภัทรสุดา  ด าคลองตัน บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (ส่ีแยกวัดตึก) จ ากัด

59 น.ส. ภัทรานิษฐ์  จาวาลา บริษัท จีทีโกลด์ บูลเล่ียน จ ากัด

60 นาง ยุบล  แก้วปรือ บริษัท ห้างทองกนกกร จ ากัด

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V1.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 1) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

61 นาง ยุพเรส  ชมภูพงษ์ บริษัท ห้างทอง เยาวราช เคหะคลองหลวง9 จ ากัด

62 นาง รพีพร  วัชรินทร์กาญจน์ บริษัท วัชรินทร์โกลด์ จ ากัด

63 น.ส. ระพีพร  เตชะเลิศมณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างขายทองแต้ฮ่ัวเฮง

64 นาย รัฐโรจน์  ศิริคชาภรณ์ บริษัท ศรีพุธ โกลด์ จ ากัด

65 น.ส. รัตนา  จันทรมณีรัตนา บริษัท ห้างทองเหรียญทอง จ ากัด

66 น.ส. รัตนาภรณ์  คงนิวัฒน์ศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสดี ชลบุรี 2016

67 น.ส. วรพรรณ  ภุชงค์โสภาพันธ์ุ บริษัท ห้างทองน่ าเชียง จ ากัด

68 น.ส. วรรณพร  กระจ่างศรีโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมก่ี

69 นาย วริศ  สัตตัญญู บริษัท ห้างทองขวัญทองเยาวราช จ ากัด

70 นาย วลัญช์  มณีรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส วี ซี โกลด์

71 นาย วัชระ  ชลศิริวานิช บริษัท ห้างทองดาวทอง จ ากัด

72 น.ส. วัลลี  อุโท บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จ ากัด

73 นาย วิชัย  เก่งปรีชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าชัยเยาวราช ค าชะอี

74 น.ส. วิรัลยุพา  พชรปกรณ์พงศ์ บริษัท ห้างทองพัชระ จ ากัด

75 นาย วุฒิชัย  ขอบทอง บริษัท ห้างขายทองจินฮ้ัวเฮง จ ากัด

76 นาย ศิวัช  ทวารา บริษัท ชายน์น่ิงโกลด์ บูลเล่ียน จ ากัด

77 น.ส. ศุภรางค์  พิริยะแพทย์สม บริษัท ห้างทองสินสมบูรณ์ จ ากัด

78 นาง สรญา  วัยอุดมวุฒิ บริษัท ทองแท้พัทยา จ ากัด

79 น.ส. สากล  แสงลา บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากัด 

80 นาย สาธิต  วัชรินทร์กาญจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรทอง ทองดีเยาวราช

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V1.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 1) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

81 นาง สายรม  แซ่เจ่ีย บริษัท ห้างทองชมพู จ ากัด

82 น.ส. สุญาดา  ศรัณยาภรณ์ บริษัท ทองไทย ซังเฮงล้ง จ ากัด

83 นาง สุดารัตน์  ลิขิตตาพงศ์ บริษัท ห้างทองไทยย่งเต็ง จ ากัด

84 นาย สุนทร  ประยูรเกียรติ บริษัท ตงเซ่งเฮง(1991) จ ากัด

85 น.ส. สุนิษา  ม่วงแก้ว บริษัท ห้างทองคุณฮ้ัว (หล่อ) จ ากัด

86 น.ส. สุปรีดา  วงศ์วิรภาพ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค ทองค าเยาวราช

87 น.ส. สุพัตรา  กัลยกฤต บริษัท ห้างทองสิริรุ่ง จ ากัด

88 นาย สุภกิจ  โกศลโชติธรรม บริษัท ห้างขายทองจินฮ้ัวเฮง จ ากัด

89 นาย สุภทัต  โรจนากีขจร บริษัท ห้างค้าทอง หลูยู่ฮวด จ ากัด

90 นาย สุรพล  บริสุทธนารักษ์ บริษัท ห้างทองย่งไท้ฮวด จ ากัด

91 นาย สุรภพ  ต้ังประดิษฐ์ บริษัท ห้างทองต้ังเซียมเฮง 1 จ ากัด

92 น.ส. เสาวนีย์  สุขเสรีรักษ์ บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จ ากัด

93 นาย อภิชาติ  อภิชนกิจ บริษัท เยาวราชพัทยาใต้ จ ากัด

94 น.ส. อมรินทร์  สมฤทธ์ิ บริษัท ซินเนอร์จ้ี คอมโมดิต้ีส์ เทรด จ ากัด

95 น.ส. อรพรรณ  ตนภู บริษัท สุขสมบูรณ์ (2494) จ ากัด

96 น.ส. อริสา  วีระวัฒนานันท์ บริษัท ประพันธ์(กิมฮวด) จ ากัด

97 น.ส. อัณชลี  รอดป้อง บริษัท ห้างทองไทยยินแสง จ ากัด

98 น.ส. อาภาศรี  จิรศักยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองโชคไพศาล (หาดใหญ่)

99 น.ส. อารีรัตน์  วัชรินทร์กาญจน์ บริษัท วัชรินทร์ทองค า จ ากัด

100 น.ส. อุบลรัตน์  โกวิทย์ด ารงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค ทองค าเยาวราช

101 น.ส. อุษาวดี  วัชรินทร์กาญจน์ บริษัท ทองวัชรินทร์ (1990) จ ากัด

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V1.pdf


