
นาย กณวัฒน	 โพธิรุกข	
นางสาว กมลลักษณ	 ราชกระโทก
นางสาว กมลวรรณ จันทนา
นางสาว กรณิการ	 นาโควงค	
นางสาว กรรณิกา ศรีทา 
นางสาว กรรณิการ	  หวังพิทักษ	
นางสาว กรรณิการ	 ภู!อยู!
นาง กฤตยา ล้ิมประยูร
นาง กอบแก)ว  ก)าวสุนทรกิจ
นางสาว กัญญาพัชร ธูปหอม
นางสาว กัลยกร พ่ึงไพศาล
นาย กิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก
นางสาว กุลธิดา มูลพงษ	
นางสาว กุลปริยา  ดวงบรรเทา
นาง กุลยา แก)วไทรเทียม
นางสาว เกศริน  สุวรรณโชติ
นาง เกศสุดา มาตร	มงคล
นาย เกษมสันต	 ธํารงเจิดศิริ
นางสาว แก)วกัลยา อรุณรัศมีเรือง
นาง ขนิษฐา  วีรานนท	
นางสาว คนึงนิจ  คลังกลาง
นาง ฆนรส  สุสําเภา
นางสาว จรุณ  เลิศวิลัย
นางสาว จรูญ สมสวาท
นาง จรูญศรี กลํ่ากลาย
นาย จักรพรรดิ  ศรีสกุล
นาง จันธิมา สาทอง
นางสาว จารุณี เทพอาวุธ
นาง จารุดา พันธุเสน

ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�เข�าร�วมโครงการสิทธิประโยชน�สัญจร คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒
เร่ือง เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน�ทางภาษีอากร

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห�องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร� จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ช่ือ - นามสกุล
นาง จารุววรณ ภู!เอ่ียม
นางสาว จิตติมา ดีเอม
นางสาว จิตติมา หมวกงาม
นางสาว จินตนา เสง่ียมงาม
นางสาว จิรประภา สอนฮุ!ง
นาย จิรวัฒน	 สาระพงศ	
นางสาว จิราพร คุ)มครองวจี
นางสาว จุฑาทิพย	 ดําใหม!
นางสาว จุฑามาศ ทวยไธสง
นางสาว จุฑารัตน	  เฮงสุวรรณ
นางสาว ฉัตรปวีณ	 อติโรจน	วาณิช 
นางสาว ฉัตราภรณ	 กันทอง
นาย ชนุดล  ชูเรืองสกุล
นาย ชัชวาล จันทร	แสงสุก
นาย ชาญยุทธ บุญญาวรกุล
นาย ชาญวิทย	 โตรัตน	
นาย ชํานาญ เพชรน!วม
นางสาว ชุติมา อยู!อํ่า
นางสาว ชุลีภรณ	 พลอยงาม
นาย ชูช!อ รุ!งศิลป9สกุล
นาย เชาวนัฐ  ทองขาว
นาง โชติกา ไชยมณี
นางสาว ฐิตารีย	 เทียมสุวรรณ	
นาย ฐิติกร ผางามวิจิตร
นางสาว ฐิติรัตน	  แก)สว!าง
นางสาว ณฐมน ย้ิมแย)ม
… ณัฐฐินี  แก)วสนิท
นางสาว ณัฐนรี เกิดสมบุญ
นาง ณัฐนิช กําเนินดวง
นาย ณัฐพล  โพธ์ิตระกูล
นาย ณัฐศักดิ์ อนันต	จินดา
นางสาว ณัฐสรา แก)วนุช
นางสาว ณิลัดดา เรณางกูร
นางสาว ดนยา เผ!าพิบูลชัย
นางสาว ดวงพร แก)วทอง
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ช่ือ - นามสกุล
นางสาว ดวงพร ขวัญประชาธรรม
นางสาว ดวงพร ศรีบุตรา
นางสาว เดือนเพ็ญ ฉัตระเนตร
นางสาว ตรีบุปผา โพนพันนา
นาย เตชิต จุฑารัตน	สกุล
นาย เตชิต อาทิตย	กุลทร
นางสาว ทัศณีย	 สุดประเสริฐ
นางสาว ทัศนีย	  แก)วดอนรี
นางสาว ทิพย	อุบล หอมจันทร	
นางสาว ธนกร สว!างคํา
นาย ธนชัย ฤทัยกวิน
นาย ธนพล กอสุราษฎร	
นาย ธนวัฒน	 บุญแระดิษฐ	
นางสาว ธนัญญา กาญจนกุล
นาย ธนัท นุ!มประสิทธ์ิ
นาย ธนานุวรรธน	  เตชาวงค	
นาง ธัญญะรัตน	 ตั้งสถิตวงศ	
นางสาว ธันยธร อุรินทร	
นางสาว ธาดากาน เสือลอย
นาง ธีรทรัพย	 วงศ	สวัสดิ์  
นาย ธีรพงษ	 จรูญกิตติพงศ	
นาย ธีร	รัฐ หิรัญสุพรโชติ
นาย นพดล กามะแพ
นางสาว นพมาศ วิกสูงเนิน
นางสาว นพรัตน	  น)อยอําไพ
นาย นรากร บุญเพ็ง
นางสาว นฤมล ญาณสมบัติ
นางสาว นฤมล ศรีสุข
นาย นวพงษ	 คงเพ็ชร	ขาว
นางสาว นวรัตน	  สมบูรณ	
นางสาว นันท	นภัส วิศุทธิกิตินันท	
นางสาว นันทนา ดวงดี
นาง นันทนา สุเรณู
นาง นันทภัค เขนยทอง
นาย นาถภูมิ ยศมัญกิจ
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ช่ือ - นามสกุล
นางสาว นํ้าผ้ึง สุระภาพ
นางสาว นิภา จันทร	ทิพย	
นางสาว นิภาธร โภควรรณากร
นางสาว นุชนาถ ขําเจริญ
นางสาว เนตรดาว คงสนุ!น
นางสาว บัวผิน อังกาบเพ็ชร
นางสาว บุญญกาญจน	 อากรรัตน	
นาย บุญทวี นนทสวัสดิ์ศรี
นางสาว บุษรัตน	 อ!อนวิมล
นางสาว บุษรินทร	 เลิศเกรียงไกรย่ิง
นางสาว บุสดี นามดี
นางสาว เบญจวรรณ รายณะสุข
นางสาว ปฏิมา  สังฆพร
นางสาว ปนิดา ดาวขาว
นาง ปนิตา  สุขอารมณ	
นางสาว ประทิน แสงไทย
นางสาว ประภากรณ	 วงศ	แก)ว
นางสาว ประมวล เอ้ือประดิษฐ	
นาย ประสงค	 ตั้งศิริวัฒนา
นาย ประสิทธ์ิ โพธิเงิน
นาย ประเสริฐ บุญศรี
นางสาว ปรียานุช จันทร	ประเสริฐ
นางสาว ปาริฉัตร บัวทอง
นางสาว ปาริชาติ นามเหลา
นางสาว ป@ยธิดา ไชยปAญญา
นางสาว ป@ยนุช สุขสมเพียร
นางสาว ป@ยวรรณ คนชม
นาง ป@ยะมาศ นาบํารุง
นางสาว ปุณยนุช  หนูมา
นางสาว ปุณรดา อมรพันธุ	
นางสาว เปรมกมล ภัทรโสภณกุล
นางสาว พจนี สุขสุทิน
นาง พนิดา  บุญจันทร	
นาง พโยมพร อ!อนสาร
นางสาว พรชนก ทองสุวรรณพ
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ช่ือ - นามสกุล
นางสาว พรทิพา เจริญวัย
นางสาว พรทิพา อุ!นอินทร	
นางสาว พลอยพิสุทธ์ิ ประทุมเขต
นาย พัชรพล แน!นกระโทก
นางสาว พัชรี ชะเอมรส
นางสาว พัชรียา วีระชาติ
นางสาว พานทิพย	 จินดาธรรม
นางสาว พิชชาภรณ	 อาชววงศ	ทิพย	
นางสาว พิมชนก บวรโชติธรรมรงศ	
นางสาว พิมพ	นารา เหมือนศรีพลี
นาง พิยะดา ชัยเพชร
นางสาว พิรณี เจียมบุรเศรษฐ
นางสาว พิไลพร โกศลเสรฐ
นาง พิศมัย ย่ีวาศรี
… พีรญา ไชยแขวง
นางสาว พีรพรรณ ร!วมสุข
นาง เพลินตา เจียมจิรานนท	
นาย ไพบูลย	 ตะพานวงศ	
นางสาว ภรณี ชนวิทยาสิทธิกุล
นาง ภัคจิรา  ศรีลาแสง
นางสาว ภัทรารัตน	 เหลืองวิริยะ
นาย ภาณุวัฒน	 เพ็ชรใส
นางสาว ภาพิมล ดิษยบุตร
นางสาว ภิญญาพัชญ	 คําจิตร
นาย มงคล กีรติเตชยกุล
นาง มณฑา สิงห	ดี
นางสาว มทิรา เดชาพัฒนสุข
นางสาว มาลินี  อินตBะทอง
นาง มาลี กิตติรัตนชัย
นาง เมธีญา คันธชุมภู
นาย ยศวัฒน	 ศุภสาร
นางสาว ยุพา เอ้ือแสวงบุญ
นางสาว ยุภา  ตุ)มบูรณะ
นางสาว รติพรรธน	 ธนากิจเข็มพร
นางสาว รมศ	นลิน ขําดํา
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ช่ือ - นามสกุล
นาง รัชติการ  เท่ียงแท)
นางสาว รัชนู พ!อค)า
นาง รัศมี สุนารักษ	
นางสาว รุจิรา   วรรณภพ
นาย เรวัต ฉัตรแก)ว
นางสาว ลดารัตน	 โวหารคล!อง
นาง ลัญชดา ขายม
นางสาว ลัดดา ปAณณกิจจากุล
นาง ลัดดาวัลย	 อ!อนกําปAง
นางสาว ลินดา จรรยาประเสริฐ
นาง ไลลา  บาลทิพย	
นางสาว วณิชชา เจียตระกูล
นาง วณี นครานุรักษ	
นางสาว วนิดา น)อยพลาย
นางสาว วรพัช ไชยราชา
นางสาว วรรณวิสาข	  คําแก)ว
นาย วรรษชนก ตุลวรรธนะ
นางสาว วริศรา สุนทรวิภาต
นาง วรีวรรณ	 ปริพัฒน	เจริญ
นางสาว วรุณี  จารวัฒน	
นาย วัชริศน	  วิศิษฏ	วงศ	
นาง วาริศรรณ เร่ียมประเสริฐ
นางสาว วารี ก)องศักดิ์วัฒนา
นางสาว วาสนา ชมภูแก)ว
นาย วิญCู เหล!าวัฒนา
นาย วิทวัฒน	 ทองเวส
นางสาว วิภาวี อินทราภัย
นางสาว วิลาวรรณ ฐินถาวร
นางสาว วิไล เตชะโรจน	ตระกูล
นาง วิไลพร  ชัยนนถี
นางสาว วิไลลักษณ	 กลอยคํา
นางสาว วิไลวรรณ ปานะโปย
นาย วิศรุต ลาเสือ
นาง ศตภัค พจนากรณ	
นางสาว ศรัญญา สอยเหลือง
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ช่ือ - นามสกุล
นางสาว ศรัณญา สุทธิรัตน	
นางสาว ศลิษา ชาตะสิงห	
นางสาว ศศิธร ปทุมแสงทอง
นางสาว ศศิธร ภู!กัน
นางสาว ศศิธร วรพฤกษ	พิสุทธ์ิ
นางสาว ศศิพร ตาคํานิล
นางสาว ศิรินิรันดร	 เท่ียงตรง
นาย ศิริพงษ	 รัตนะนาม
นางสาว ศิริพร แซ!ปEง
นางสาว ศิริพร ดิศร
นาง ศิริมา รวยสิน
นาง ศิริลักษณ	  แหวนทอง
นางสาว ศิโรรัตน	  จุติคีรีสวรรค	
นาย ศุภกร น)อยเครือ
นาย ศุภกิจ ครุฑธา
นาง ศุภลักษณ	  อุดมทิตรัชต	
นาย ศุภวิชญ	 น)อยดี
นาย สงวน สีคุณเมือง
นางสาว สนกนก พุทธิสมบูรณ	
นางสาว สมใจ สุทธิ
นาย สมชาย ทวีพูล
นาง สมถวิล ปทุมลักษณ	
นาย สมบุญ เกียรติรุ!งเรืองดี
นาง สมพร ล้ิมตระกูล
นางสาว สมพิศ  ศรีกลชาญ
นางสาว สมพิศ กุลจันทร	
นาย สมยศ เรืองพุทธ
นาย สมศักดิ์  ทวีแก)ว
นาย สมศักดิ์ ชัยประภา
นาย สมสวัสดิ์ เชิญสันติกุล
นาย สรภัค แก)วมุกดา
นางสาว สรรพมงคล เขียวสืบ 
นางสาว สร)อยสุดา สหายฟGา
นาง สรัณภัสร	 จันทร	แดง
นางสาว สรัลรัตน	 สุธัมมะ
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ช่ือ - นามสกุล
นาง สลักจิต สุทธิธรรม
นางสาว สายฝน ธาราชีพ
นางสาว สายพิณ อมรชัยรัตนกุล
นางสาว สิรภัทร  นันทะโคตร
นางสาว สิรารมย	 ชีระวิทย	โภคิน
นางสาว สิริ ศักดิ์ศรีบวร
นาย สิริกาญจณ	 โชติพรทิพย	
นาง สิริธร ดีพันธ	
นางสาว สิริรัตน	 เตมีย	
นางสาว สิริลักษณ	 ขันธลาภ
นางสาว สิริลักษณ	 พ่ัวพวง 
นาย สุกราน รักพ!วง
นางสาว สุกานดา มาเจริญ
นางสาว สุขวัญ คุณนิธิวุฒิ
นางสาว สุจินดา จันทร	เกตุ
นาง สุชาดา ณ อุบล
.. สุธีรา บุญธรรมาทิตย	
นางสาว สุนัตตา สามารถ
นางสาว สุนิศา ชูอําไพ
นาง สุปราณี คมวัชรพงศ	
นาย สุพจน	  ชูเกาะ
นางสาว สุภัทรา ปานแก)ว
นาย สุรศักดิ์ เพลินบุบผา
นาย สุรสิทธ์ิ แรงรวมสิน
พลอากาศตรีสุรินทร	  อยู!เปJนแก)ว
นางสาว สุรีย	 โพธ์ิกระจ!าง
นางสาว สุรีย	วัลย	 ชาวสามทอง
นางสาว สุวพัชร ศุภพันธ	 
นาย สุวิชา ศูนย	แดง
นาย เสวก นกอินทรีย	
นาง เสาวลักษณ	 บัวสุวรรณ	
นาง โสภา สําลี
นาย หัฏฐ	 เหล!าเศรษฐกุล
นาง อณี ธุระภารพิสัย
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ช่ือ - นามสกุล
นาย อดิสร พลทะจักร	
นาย อดุลย	 แซ!ล้ิม
นางสาว อนงนาฏ  ย่ีสถ!นแย)ม
ดร. อนัญญา บินขุนทด
นาย อนุชา อมรนันทสิริ
นาย อนุพงศ	 เมฆแสน
นาง อภิญญา ไตรย	ลักษณ	
นาง อภิญญา พีระธรณิศร	
นางสาว อภิรดี บูรณดิลก
นางสาว อรชพร  บัวจันทร	
นางสาว อรทัย ผลาหาร
นางสาว อรพิน เลิศวรปรีชา
นาง อรวรรณ จําปากะนันท	
นางสาว อรวรรณ ตั้งใจค)าไพบูลย	
นาง อรอุมา โพธิดอกไม) 
นางสาว อรัญญา สุขกลาง
นางสาว อริศรา  วันศรี
นางสาว อรุณรัตน	 ประสพรัตนสุข
นางสาว อลิสา เทียนเงิน
นางสาว อ)อยทิพย	  อ่ิมสุขวิริยะกุล
นาย อัครยุทธ	  จันทะบุรมย	
นาย อัครินทร	 นักรบ
นางสาว อัจฉรา นาควานิช
นางสาว อัญชลี โอนตึ่ง
นาง อัญชัญ ชมเชย
นาย อัศวิน วงศ	วิโรจน	
นางสาว อาจารี  รุจิชีพ
นางสาว อาภัสสร มงคลหงษ	
นาย อิทธิพล วีรานนท	
นางสาว อินทิรา เดหวัง
นางสาว อุดมลักษณ	 โสภณวาณิช
นางสาว อุทุมพร แดงเจริญ
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ช่ือ - นามสกุล
นาย เอกธนัช ไพรวัน
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