รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร
หลักสูตร "ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ" รุ่นที่ 2
วันที่ 1 - 2 เมษำยน 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องจำมจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1 คุณ โยฮัน ชูคาเวต
2 คุณ กนกพรรณ ปรานวีระไพบูลย์
3 คุณ ก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
4 คุณ กาญจนา อุตสาหะ
5 คุณ กาญจนา สุธาประดิษฐ์
6 คุณ เกษณลักษณ์ เศษนาม
7 คุณ ขวัญจิต เกษพิทักษ์นนท์
8 คุณ คฑา ไทรทอง
9 คุณ งามวิไล แซ่หว่ง
10 คุณ จันทนา งามแป้น
11 คุณ จันทรสุดา มโหธร
12 คุณ จารุกิตต์ ชานาญ
13 คุณ จินตนา ตันติวิท
14 คุณ จีรวรรณ ช่วยพัฒน์
15 คุณ จุฑามาศ ศรเกลี้ยง
16 คุณ จุไรวรรณ ขุนศรี
17 คุณ ฉัตปณิดาศ์ โชคเกษมศานติ์
18 คุณ ชฎาพร กาเหนิดผล
19 คุณ ชธิต ภักดีบุรี
20 คุณ ฐิติยา บุญพาชนะศรี
21 คุณ ณฐ มงคลชัยภัทร
22 คุณ ณัชนิตา ลิ่มภัทรเจริญ
23 คุณ ณัฐถกร อินทาจักร์
24 คุณ ทัศนีย์ ศรีอนันต์
25 คุณ เทเวศ วงศ์กุญชร

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
26 คุณ ธัญญ์พิชชา ธนพรบุญเศรษฐ์
27 คุณ ธีรัตน์ โสดารัตน์
28 คุณ นงนภา แซ่อ๋อง
29 คุณ นงปณัฐ สมสวัสดิ์
30 คุณ นภัสกร มากตุด
31 คุณ นันท์นภัส ไชยชิต
32 คุณ นันทวัตน์ ดาน้อย
33 คุณ นิพาภร บัวนุ้ย
34 คุณ นิศากร ธรรมประดิษฐ์
35 คุณ บุษบา เจนธนากุล
36 คุณ ปนภล อัครธนณัฐ
37 คุณ ประพันธ์ มณีโชติ
38 คุณ ปัทมา พรสุขศิริ
39 คุณ ไปรมา เสณีตันติกุล
40 คุณ เผด็จ พัฒนจักร
41 คุณ พฤษา อริโย
42 คุณ พสิษฐฐ์ กิมเสาว์
43 คุณ พีระพงศ์ คงช่อ
44 คุณ เพชรรัตน์ เพชรล่อเหรียญ
45 คุณ ไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย
46 คุณ เฟือ่ งนภา โสฬส
47 คุณ ภัคฑิตา พลอยแก้ว
48 คุณ ภูริชชญา ทิพานุกะ
49 คุณ มณฑา นาคา
50 คุณ มหิศร จันทรวารีเลขา

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร
หลักสูตร "ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ" รุ่นที่ 2
วันที่ 1 - 2 เมษำยน 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องจำมจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
51 คุณ เมตตา นุ้ยขาว
52 คุณ รตนโชติ สุลีทัศน์
53 คุณ ราตรี ประสารการ
54 คุณ วราลี ฐิติวร
55 คุณ วิภารัตน์ ใหม่แก้ว
56 คุณ ศิริลักษณ์ คลังข้อง
57 คุณ ศุภกันยา จงศุภศาสตร์
58 คุณ สกาวรัตน์ ศรีวุธิประภา
59 คุณ สรศักดิ์ สวนรักษา
60 คุณ สันต์ สวัสดี
61 คุณ สุขสันต์ ทองเสน
62 คุณ สุชาติ ภูวรัตน์

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
63 คุณ สุชาติ ภูวรัตน์
64 คุณ สุภาวดี สุเภากิจ
65 คุณ อนุกูล บังใบ
66 คุณ อนุชา พัฒนาสกุลเกียรติ
67 คุณ อภิชาติ เนตรผาบ
68 คุณ อรสินี ภูตันเสถียร
69 คุณ อารยา วงษ์ไทย
70 คุณ อิดริส บุหงารัตน์
71 คุณ อุรัชษฎา ขุนขา
72 คุณ เอมอร เริ่มพยับ
73 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณชญาดา วัชรานันทกุล

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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