
ล ำดับ กิจกำร

1 คุณ กาญจน์ณภัทร  วิวัฒนอัคคโชติ ร้านป้ันจังคร๊าบ

2 คุณ เกตวรี รุ่งเรือง บุญศิริ การค้า

3 คุณ ขนิษฐา แซ่เจียง โรงแรมบ้านไม้ใหญ่

4 คุณ เขตโสภณ มะพันธ์ หจก.เขตโสภณ 19 ทัวร์

5 คุณ จิณธ์นิชาภา นามสุวรรณมัธยะ บัวลอยโรจน์เลย

6 คุณ ชัยณรงค์ อุทาพร กลุ่มรถรับส่ง Sky Walk เชียงคาน

7 คุณ ชาญณรงค์ วงศ์ลา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกษตรริมโขง 
ประมงพ้ืนบ้านเชียงคาน

8 คุณ ชาติชาย ตันแพง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกษตรริมโขง 
ประมงพ้ืนบ้านเชียงคาน

9 คุณ ไชยรัช ตียานุกูลมงคล โรงแรมใบบุญเพลส

10 คุณ ฐิดา  โสภา วัฒน์  พิซซ่าฮา เฮ 

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม

เชิงรุก (SME) คร้ังท่ี 2
หัวข้ออบรม “ประกันภัยถูกทำง สร้ำงเกรำะให้ SME”

วันจันทร์ท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 
ณ ห้องนครเวียงจันทร์ โรงแรมเชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย

รำยช่ือ



11 คุณ ณัฐกร บุญซ่ือ ลามูน วิลล่า เดอ เชียงคาน

12 คุณ ดลญา เหล่าประเสริฐ กรุงเทพประกันชีวิต

13 คุณ ทวี ทิพยกูล โรงแรมอิงภู

14 คุณ ทอง พลภักด์ิ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

15 คุณ ทองหล่อ เสวตวงษ์ 2 สาม 9 รีสอร์ท เชียงคาน

16 คุณ ทัศนี มินศรี ร้านอาหาร เดอะดรีม คาเฟ่

17 คุณ ทิพวรรณ ไชยาฟอง โรงแรมทิพวรรณ

18 คุณ ธนกิจ ธนานันทนาการ หจก.วายอาร์เค อิมพอร์ต

19 คุณ นภาพร ชัยชนะ รับจัดชุดตักบาตร

20 คุณ นริสรา ธรรมณารักษ์ โรงแรมชมโขง

21 คุณ นลินรัตน์ ลีสาสน์วณิช บ้านแก่งรีสอร์ท

22 คุณ นิลยา กุลรัชชหิรัญ N.B.  Holiday Tour

23 คุณ เบญจมาภรณ์ ฉัตรด า มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน

24 คุณ ปภาวดี โพนทอง ปภาวดีการท่องเท่ียว

25 คุณ ประดับ แก้วมาลา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกษตรริมโขง 
ประมงพ้ืนบ้านเชียงคาน



26 คุณ ประติชญา พิมพามา บ้านเฮา รีสอร์ท

27 คุณ ประยุทธ อุ่นท้าว ประยุทธโฮมสเตย์

28 คุณ ประยูน แสนแอ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกษตรริมโขง 
ประมงพ้ืนบ้านเชียงคาน

29 คุณ ปรารถนา แก้วมณี บริษัท เรียลล่ีเทสต้ีฟู้ด

30 คุณ ปิติ จันทร์สวัสด์ิ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

31 คุณ พรรณิภา  น้อยตา บ้านครูตุ้ม

32 คุณ เพ็ญศรี แก้วสมบัติ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมน้อย(ต าแหน่ง
ประธานBiz Club)

33 คุณ ไพศาล พรหมมงคล แม่ละเอียดมะพร้าวแก้ว

34 คุณ ภาวิณี ไพบูลย์กิจเจริญ โรงแรมสุขสมบูรณ์ เชียงคาน

35 คุณ มินตรา ไวจอหอ ญ.ล้ัลลา ของท่ีระลึก

36 คุณ ยงยุทธ ทิพรส กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

37 คุณ รณรงค์ หมีทอง กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

38 คุณ ราเชนทร์ โพธ์ิจันทร์ รักษาความปลลอดภัย

39 คุณ เรืองยศ ระเบียบนาวีนุรักษ์ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

40 คุณ ลือชัย สีดาพิมพ์ กลุ่มรถรับส่ง Sky Walk เชียงคาน



41 คุณ โลโอนตีภัค บุญญสิริรัสม์ิ ห้องเช่าบุญสนอง

42 คุณ วรากร เจียรเสริมสิน หจก.สหทรัพย์ทวีอิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต

43 คุณ วายามิน อินทรพินิจ N.B.  Holiday Tour

44 คุณ วิโรจน์ สีสุภเนตร บัวลอยโรจน์เลย

45 คุณ วิลาสินี อ้วนค า มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน

46 คุณ วิสิทธ์ิ จันทะสี รับซ้ือยางพารา

47 คุณ วุธิพร สายจันทร์ สวีทโฮมเชียงคาน

48 คุณ ศศิวิมล ยอดหาญ ร้าน BY SASI

49 คุณ เศกสิทธ์ิ สอนสิงห์ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

50 คุณ สมจิตร ชัยศรี กลุ่มรถรับส่ง Sky Walk เชียงคาน

51 คุณ สมบูรณ์ สอนสุภาพ บ้านภักดี

52 คุณ สมพร เหลาทอน กลุ่มรถรับส่ง Sky Walk เชียงคาน

53 คุณ สาริกา สุนันทานนท์ กลุ่มรถรับส่ง Sky Walk เชียงคาน

54 คุณ ส าราญ คุณเทวา สองอ้ายน้องเคียงโขง

55 คุณ สุจิตรา พรหมศรีธรรม ก๋วยจ๊ับน้ าข้นซอย 9



56 คุณ สุจิน มีชัย กลุ่มชุมชนคุ้มวัดโพนชัย

57 คุณ สุดารัตน์ พรหมมาริน เชียงคานโฮเตล

58 คุณ สุทธิพล ธรรมจินดา หจก. ก รัตนกิจการค้า

59 คุณ สุภาวดี จันทะสี ฟาร์มสุกร

60 คุณ สุริยัน แก้วกัญญา
วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าเชียงคานชุมชน
วัดป่าใต้

61 คุณ สุริยา ดีอุดมจันทร์ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเชียงคาน

62 คุณ สุวัฒน์ แก้วพรรณา น้ าด่ืมแก้วพรรณา

63 คุณ หัทยา  พรหมมา มัคคุเทศก์ น าเท่ียว

64 คุณ อดิศักด์ิ ชาญเช่ียว หจก.บาร์เฮียคาเฟ่ แอนบริสโตร

65 คุณ อนนท์ แก้วสมบัติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมน้อย

66 คุณ อนันทิดา เดชขันธ์ วังอพาร์ทเม้น เลย

67 คุณ อนิวัฒน์ หล้าพันธ์ ร้าน ลุกโภชนา

68 คุณ อภิชัย ดียานุกุลมงคล เดอะแคมป์ ท่ีพัก

69 คุณ อภิสรา ธรรมมาภา ร้านเคียงเลย

70 คุณ อลิตา ทองแบบ N.B.  Holiday Tour



71 คุณ อัจฉรา ศรีพลเมือง ยูโรโฮมสเตย์

72 คุณ อัญชุลี เจริญยุทธ Loei Airport Homestay

73 คุณ อุไรวรรณ สมดี กานดาชอป

74 คุณ อุไรวรรณ สมดี มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน


