
รายชื่อผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางธุรกิจสู e-Commerce” รุนที่ 1

วันที่ 7 และ 21 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สนามบินน้ํา นนทบุรี

ลําดับ

1 คุณ กาญจนา ศักดิ์ศรีพิพัฒน

2 คุณ ขวัญจิต อินตะงาม

3 คุณ จงกชกร พัฒนเรืองรอง

4 คุณ จุมพฏ แสงสวาง

5 คุณ ชยพล แทเที่ยงสกุล

6 คุณ ฐิติกา ชุมชื่นดี

7 คุณ ณัฐพร หลอประพันธ

8 คุณ ทศพร มวงพิกุลทอง

9 คุณ ธยาภัทร เหมวรกุล

10 คุณ นพรัตน พวงพุก

11 คุณ นัชชา สิงหโพนทัน

12 คุณ นําโชค ศรุติบุตร

13 คุณ นิรุตต เกตุสุวรรณ

14 คุณ ประภาภรณ หาญอาษา

15 คุณ ปาริชาติ สีสันต

16 คุณ ไปรยา จิตรเกษม

17 คุณ ผกามาศ ขันธิกุล

18 คุณ พจนา เกษมมงคลชัย

19 คุณ พชรพลอย บุณยรัตพันธุ

20 คุณ พรลดา สายทวีสิน pornrada saitweesins

21 คุณ รวิ ปรียา  สารใจ 
22 คุณ ลัดดา นฤมล

หมายเหตุ

1.ผูมีรายชื่อลําดับ 1-30 (ยกเวนสํารอง) ตองยืนยันการเขาอบรมพรอมแจงชื่อ facebook สวนตัว และ ID Line  

ที่ e-Mail : ecomdbd62@gmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 หากไมยืนยันจะถือวาทานสละสิทธิ์

2.กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่มีรายชื่อยืนยันกลับเทานั้น (ไมรับ Walk In)

3.การอบรมแบบ Workshop จะตองฝกสรางรานคาออนไลนใหสมบูรณและสงงานตามเวลาที่กําหนด

ชื่อ-สกุล
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23 คุณ วิชัย ฐิติเขตรอุดม

24 คุณ ศิริมา วองตระกูล

25 คุณ ศิริรัตน พัฒนเรืองรอง

26 คุณ สมจิตต สกุลยั่งยืนเจริญ

27 คุณ สิทธิชัย แกวระยับแสง

28 คุณ สิริวัชร สวนสวัสดิ์

29 คุณ โสภาวรรณ ชัยชนะ

30 คุณ อัลฉรา กองทรัพย

1 คุณ พรรณศิลป ศรีมงคลรัตน
2 คุณ เกวลิน เลาจริญพานิชย
3 คุณ ณัฐศศิ อนวัชจันทปญญา
4 คุณ ดารณี เดชสภินันท
5 คุณ พชร แกวนุกูล
6 คุณ สิวพงศ สัจจะวัฒนวิมล 
7 คุณ วิจิตรา ณ สงขลา
8 คุณ ปวรัตน ณ สงขลา
9 คุณ วสิตา เดชาธนวัจน

10 คุณ หรรษา พรหมรักษา
11 คุณ กฤติยาณี เขียวขจี
12 คุณ ชุณหวิตร โปฎก
13 คุณ กฤศ ทรงจิตสมบูรณ
14 คุณ สงวน จันทรสุภาพชัย
15 คุณ ธนวรรณ.  ฉันทะศิริวิศาล
16 คุณ ยงยุทธ คําทวง
17 คุณ ยุพิน อาชววาณิชกุล
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รายชื่อสํารอง
สําหรับรายชื่อสํารองไมตองแจงยืนยัน เจาหนาที่จะติดตอกลับหากถึงลําดับของทาน
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