
ล ำดับ สังกัดหน่วยงำน

1 นางสาว กนิษฐา สุขพัฒน์ บริษัท แม่วรรณี โกลด์ จ ากัด

2 นางสาว กรณิการ์ พีรานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองสินสุวรรณ 5

3 นางสาว กฤษณา พ่ึงต าบล บริษัท ห้างทอง จิบฮุย จ ากัด

4 นางสาว กวิสรา ชาญณรงค์ บริษัท รุ่งเจริญ โกลด์สมิธ จ ากัด

5 นางสาว กัณฐมณี อินทพงษ์ บริษัท วันด้า.เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด

6 นาง กาญจนา วรรธะมานี บริษัท ห้างทองเยาวราช ดาวทองมหาชัย จ ากัด

7 นาย กิตติพน สูตรเช่ียวชาญ บริษัท ห้างทองนายซุ่นแถ่น จ ากัด

8 นางสาว กุลวดี อภิชาติตังสกุล บริษัท เอ็มทีบี โกลด์สมิธ ทู จ ากัด

9 นาย ครรชิตร์ ภูมูลนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ซี ทองค าเยาวราช

10 นางสาว จันจิรา ชัยยะ บริษัท ภควา แกรนด์ จ ากัด

11 นางสาว จันทิมา ดีบุญ บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จ ากัด

12 นาย จิรโรจน์ กุลธีระวิทย์ บริษัท ห้างทองรุ่งเรืองเยาวราช (ตลาดไท) จ ากัด

13 นางสาว จิราภรณ์ ชมพลัง บริษัท ช้างทองเยาวราช จ ากัด

14 นาย จุมพล เจียไพแก้ว บริษัท เอ็มทีบี โกลด์สมิธ วัน จ ากัด

15 นาย เจษฎาภรณ์ เพชรเฟ่ืองฟ้า บริษัท ห้างขายทองเมืองพลอย จ ากัด 

16 นาย ชัยวุฒิ ดอกสันเทียะ บริษัท ห้างทองอันดับ 1 จ ากัด

17 นาย ชาสุ สัตยสัณห์สกุล บริษัท เยาวราช มังกรทอง คลอง 3 จ ากัด

18 นาย ณรงค์ เตชะนิรัติศัย บริษัท ราชาเยาวราช จ ากัด

19 นางสาว ณัฏฐา กรินทรากุล บริษัท ห้างทองสิริชัย นครสวรรค์ จ ากัด

20 นางสาว ณัฐธิดา เติมสันติกุล บริษัท ห้างทองกรุงเทพ สุไหงโกลก จ ากัด

ช่ือ-นำมสกุล

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 2) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ตึก 2 มศว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V2.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 2) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ตึก 2 มศว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

21 นาง ณัฐธินันท์ สิมทอง บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จ ากัด

22 นางสาว ณัฐนรี แก้วยม บริษัท ห้างทองอันดับ 1 จ ากัด

23 นางสาว ณัฐนิชา ต้ังหลักม่ันคง บริษัท ห้างทองกวงเชียงล้ง จ ากัด

24 นางสาว ณิชชา ชาครียรัตน์ บริษัท ห้างทองอันดับ 1 จ ากัด

25 นาง ดวงนภา สันนิธิลาวัณย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงนภาเชียงใหม่

26 นางสาว เตือนใจ สุวรรณจักร บริษัท ห้างทองเพชรชมพู จ ากัด

27 นาย ทศพร วานิชนาม บริษัท ห้างขายทองน าเกียเฮง จ ากัด

28 นาย ธนะวิทย์ นิติสถาพรพงศ์ บริษัท ทองใบ จ ากัด

29 นางสาว ธนิดา โชคสุวรรณกิจ บริษัท ห้างทองแสงสุวรรณ 2007 จ ากัด

30 นางสาว ธันยมัยย์ สิทธิค า บริษัท มาดาม ส้ม 1999 จ ากัด

31 นาย ธานินทร์ จะตุรวิทย์ บริษัท แอลซีเอช บูลเล่ียน จ ากัด

32 นางสาว ธาริดา สอนตน บริษัท ห้างขายทองน าเกียเฮง จ ากัด

33 นางสาว ธีรพร เบญจรัตนภาคี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองมังกรทอง หาดใหญ่

34 นาย ธีระยุทธ คงเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองหงส์รัชดา

35 นางสาว นภัทร อมรรุจิ บริษัท ห้างทองเบ๊ย่งอัง จ ากัด

36 นาย นฤเบศร ติระศิริชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทอง เจ้าสัว เยาวราช

37 นางสาว นฤมล ภู่ระหงษ์ บริษัท ห้างทองเพชรทองใบเยาวราช (1998) จ ากัด

38 นางสาว นวพร โรจนภิญญู บริษัท ห้างทองแห้วดี จ ากัด

39 นางสาว นันทพร ขาวสุข บริษัท ห้างทองวงเวียนใหญ่ จ ากัด

40 นางสาว นิศาวรรณ ศิรินาวิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขสวัสด์ิ ๒๔๙๓

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V2.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 2) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ตึก 2 มศว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

41 นาง นุตประวีณ์ แสงณุสิทธ์ิ บริษัท จูเจียบเซ้ง จ ากัด

42 นางสาว เบญจวรรณ ผาแก้ว บริษัท ที ไอ วี โกลด์เทรด จ ากัด

43 นางสาว ปทุมพร สุทธิศรีสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีสินรุ่งเรือง ไดมอนด์ แอนด์ โกลด์

44 นางสาว ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองสุวรรณศิลป์เยาวราช 2 (แม่อุษา)

45 นางสาว ปรมาภรณ์ ฉ่ ามะนา บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จ ากัด

46 นาย ประพันธ์ วชิระประพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินไพศาล ดอยสะเก็ด

47 นาย ประยนต์ วรรณารักษ์ บริษัท ห้างทองแม่เท่ียง (เชียงใหม่) จ ากัด

48 นาย สมบัติ ทรัพย์สมบัติชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างเพชรดีมณี

49 นางสาว ปัญภร กุลชัยรัตนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองกานต์มณี

50 นางสาว ปิยะวรรณ ศิริปิตุภูมิ บริษัท ห้างทองปิยะวรรณ จ ากัด

51 นางสาว ปิยาพัชร ทับทิม บริษัท ช้างทองไทย 999 จ ากัด

52 นาย พงศ์พัฒน์ วีสมหมาย บริษัท ห้างทองธนิยะ จ ากัด

53 นาย พงษ์พันธ์ุ คชรัตน์ บริษัท ห้างขายทองเล่ียงเซ่งเฮง จ ากัด

54 นางสาว พรธิรัตน์ พชรบุณยเกียรติ บริษัท เยาวราชเอเชีย จ ากัด

55 นางสาว พรนัชชิศา ฟู่เจริญ บริษัท ห้างทองแม่เท่ียง (ล าพูน) จ ากัด

56 นางสาว พัชรีภรณ์ โชคสุวรรณกิจ บริษัท ห้างทองร้อยเปอร์เซ็นต์เยาวราช(เอสแอนด์เค) จ ากัด

57 นางสาว พิชชามณฐ์ นนท์บุญญาวัฒน์ บริษัท สุวรรณวิเศษ จ ากัด

58 นางสาว พิมพ์ภัทรา พชรบุณยเกียรติ บริษัท แก้วนพกาญจน์ จ ากัด

59 นางสาว เพ็ญผกา รุ่งเรืองศรีสกุล บริษัท เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย์ จ ากัด

60 นาย ไพฑูรย์  โสภณพิสุทธ์ิ บริษัท ห้างทองเพชรทองดีเยาวราช จ ากัด

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V2.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 2) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ตึก 2 มศว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

61 นาย ภัทรพันธ์ ชัยกองเกียรติ บริษัท ห้างทอง ทองใหม่เยาวราช จ ากัด

62 นาง ภัสสิรา พงศ์พันธ์ไพศาล บริษัท ห้างทองซังเต้ง 2 จ ากัด

63 นางสาว มนัสนันท์ วีระชัยสกุล บริษัท จูเจียบเซ้ง จ ากัด

64 นาย ยศพร รัตโนภาส บริษัท รัตนสุวรรณ 1998 จ ากัด

65 นาง รจนา กุลศรีสุวรรณ บริษัท ห้างทองเอ็งฮงฮวด จ ากัด

66 นางสาว รวิพร ประสานศรี บริษัท ห้างทอง จิบฮุย จ ากัด

67 นาย ลีระเดช จ้างประเสริฐ บริษัท ห้างทองเจริญย่ิง จ ากัด

68 นางสาว วชิรญาณ์ ค าบาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างขายทองแต้ฮ่ัวเฮง 2 (ส่ีแยกเกษตร)

69 นางสาว วรรณภัช ป่ินแก้ว บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จ ากัด

70 นางสาว วรรณภา เล้ียวรุ่งโรจน์ บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จ ากัด

71 นาย วรวุฒิ สีสะตี บริษัท ห้างทองสินสุวรรณ 2 จ ากัด

72 นางสาว วรานิษฐ์ โอฬารชัยพัฒน์ บริษัท บางกอกโกลด์ เทรดด้ิง จ ากัด

73 นาย วิกันต์ โรจนภิญญู บริษัท ห้างทองสิงโตทองเยาวราช จ ากัด

74 นางสาว วิริยา เล้ียวรุ่งโรจน์ บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จ ากัด

75 นางสาว วิลันดา สุวรรณ์เวียง บริษัท ห้างทองอันดับ 1 จ ากัด

76 นาย วิวัฒน์ โรจน์เด่นดวง บริษัท ที.พี.เอช (2004) จ ากัด

77 นาย ศรัญ ศิริเกษมทรัพย์ บริษัท เอส ศิริโกลด์ จ ากัด

78 นาย ศรุต ศิริเกษมทรัพย์ บริษัท พัชรียา โกลด์ จ ากัด

79 นาย ศักดินา มนตรีวรรณ บริษัท คชา อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด

80 นาย สมชาย บุญช่ืน บริษัท สเต็มนิกซ์ เรด ชีลด์ จ ากัด

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V2.pdf



ล ำดับ สังกัดหน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรม กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 

และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำฯ  (เรียนรู้กฎหมำย ปปง. ส ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน รุ่นท่ี 2) 

จัดโดย สมาคมค้าทองค า ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ตึก 2 มศว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

81 นางสาว สมฤดี ทิพย์วโรรส บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จ ากัด

82 นางสาว สริณค์ทิพย์ ชัคทันต์บดี บริษัท ห้างทอง จิบฮุย จ ากัด

83 นางสาว สาลินี โฉมสอาด บริษัท ไอยรา แกรนด์ อินเตอร์ จ ากัด

84 นาย สุทธิพันธ์ วชิรคพรรณ บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จ ากัด

85 นาย สุทธิศักด์ิ เกียรติตนานุสนธ์ิ บริษัท ห้างทองธนาทอง จ ากัด

86 นางสาว สุปราณี เรืองไชยศรี บริษัท ห้างทองธนิยะ จ ากัด

87 นาง สุภาวดี ภู่ด ารงพันธ์ บริษัท วันด้า.เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด

88 นางสาว แสงศิวะภรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง บริษัท ห้างทอง เอ เอ เยาวราช จ ากัด

89 นาย อนันต์  โชคสุวรรณ กิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองสุวรรณศิลป์เยาวราช (รุ่งอนันต์)

90 นางสาว อรพิน สุวรรณ์จันทร์รัศมี บริษัท กนกทอง โกลด์ จ ากัด

91 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อรวรรณ สุภาคนธ์ บริษัท เล่งหงษ์ จ ากัด

92 นางสาว อรวรรณ อุดมภักดีวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองเล้งหงษ์

93 นางสาว อรสา จันทร์ลอย บริษัท ห้างทองธนิยะ จ ากัด

94 นางสาว อัจจิมา ศักด์ิศรีเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองภัสสร

95 นางสาว อัมพวัน อนุกูลวัฒนา บริษัท ห้างทองไทยพิพัฒน์ จ ากัด

96 นาย อัศวิน รุ่งเรือง บริษัท ห้างทองโต๊ะกัง เยาวราช 9 จ ากัด

97 นาย อาณัติ ปฏิมิน บริษัท โกลเด้น แกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด

ท่ีมา : https://goldtraders.or.th/downloads/gta/gtaswu-amlo-Trained-V2.pdf


