ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร

“ครบเครื่องเรื่องออนไลน์
พลิกธุรกิจไทยสู้ภัยโควิด-19”
หัวข้อ “เปิดร้านบน LINE MyShop ง่ายกว่าที่คิด”
วันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

แอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “เปิดร้านบน LINE MyShop ง่ายกว่าที่คิด” วันที่ 20 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
21
1 นางสาวApaporn Chaiwong
2 นางสาวManchusa sinamornvech 22
23
3 นางสาวSuthiporn Arsopon
24
4 นางกนกวรรณ หวังโชคผดุง
25
5 นางสาวกรรณิการ์ ยอดยิ่ง
26
6 นางกฤตวรรณ แมน
27
7 นายกฤติเดช พงษ์วิทยากุล
8 นางสาวกาญจน์สรีย์ พงศ์ภัทรายุทธ์ 28
29
9 นางกิ่งฟ้า จันต๊ะรังษี
30
10 นางสาวเกษสุดา ศรีวงศ์
31
11 นางสาวเกียรติสุดา ชัยนิวัฒนา
32
12 นายเกียรติศักดิ์. อุดมรักษ์
33
13 นางสาวเกื้อกูล เจริญวรรณวงศ์
34
14 นายคณินทร์ เอื้อศรีทองกุล
35
15 นางสาวคนึงนิจ ทองปลื้ม
36
16 นางสาวคุณัญญา ชาวบางงาม
37
17 นายจตุรงค์ สุวรรณชิวหกุล
38
18 นางสาวจรัสพรรณ พันธนะหรัญ
19 นางสาวจรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์ 39
40
20 นางสาวจันทนา เกษอินทร์

กิตติ์ สุวานิชย์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานายจารุ
9.00
– 16.00 น.
นางสาวจิตรา ผดุงศักดิ์
สุรินทราบู
รณ์ เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นายจิ
(รับโรจน์Link
ทางอี
นางจุฬาพร กรธนทรัพย์
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญรักษา
นางสาวฉัตรปวีณ์ จิระวัฒนผลิน
นางสาวฉัตรอรุณ เสนาะพงษ์
นางสาวชนนิกานต์ โลวนะ
นางสาวชนัชชา โชตะมุณี
นายชลธี ปลั่งกลาง
นายชลาพันธ์ เจนงามกุล
นายชวภณ เพชรอินทร์
นางสาวชัฏวฬางศ์ เดชาทวี
นางสาวชิติสรรค์ ภาม
นางชุลีกร วรยิ่งยง
นางสาวชูรุณี พิชญกุลมงคล
นางสาวณปภัช พิณเทพ
นางสาวณัฏฐสุรีย์ ชนาสินภิญโญ
นางสาวณัฐชยา ดารงรัตน์
นางสาวณัฐวรา สิทธิ์บูรณะ

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “เปิดร้านบน LINE MyShop ง่ายกว่าที่คิด” วันที่ 20 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
41 นางณัฐวลัญช์ สมปิยโชค
42 นางสาวดารณี สุวรรณ
43 นายดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ
44 นางสาวถนอมขวัญ นวลคล้าย
45 นางสาวทวีพรรณ ศิริสุจินต์
46 นางสาวทันยธร เขตต์สุพรรณ
47 นายธนธัช พัฒนเสรีเสถียร
48 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
49 นางสาวธยาภัทร เหมวรกุล
50 นางธวัลรัตน์. ปิ่นสุภา
51 นายธัชพล ฉายสุวรรณ
52 นางสาวธัญรดี ห้อยระย้า
53 นายธีรเดช ล้อจักรชัย
54 นายธีระพันธ์ เสกระโทก
55 นายนพดล จิตหาญ
56 นางสาวนพิชญาย์ อุทัยพิบูลย์
57 นางสาวนรีญา วราวุฒิ
58 นางนฤมล พิสุธิกูล
59 นางสาวนฤมล สิทธิ์บูรณะ
60 นางสาวนาซีลา สาอุ

ภานุวัฒน์ พูลนวล
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 6162เวลานายนาย
9.00
– 16.00 น.
นางนิศารัตน์ สันติมากูล
63 นายบุ
ซอดีทางอี
กีน เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับรฮาน
Link
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นายประชา ขัตติโยทัยวงศฺ
นายประเทือง เจตกสิกรณ์
นางสาวประภาพรรณ พันพิริยะ
นางสาวปวีณา ฤทธยานนท์
นางสาวปารดา ดิษยะศริน
นางสาวปาลิดา ฤทธยานนท์
นางสาวปิยธิดา งามมานะ
นางสาวปิยมาศ พรหมสุวรรณ
นางสาวปิยากร ยงวณิชย์
นางสาวเปมิกา จามจุรี
นายพงศกร แท่นประยุทธ
นายพงศ์วิวัฒน์ พัฒนวงศ์วิศิษฏ์
นางสาวพจนีย์ ภูมิวัฒน์
นางสาวพรพชร มลสิริเรืองเดช
นางพรพรรณ ตันติพิสิฐกุล
นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
นางพัชญา บุญธกานนท์

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “เปิดร้านบน LINE MyShop ง่ายกว่าที่คิด” วันที่ 20 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
81 นางสาวพัฒน์ชญา เหล่าภัทรแระสิทธิ์ 101
82 นางพัณณ์ชิตา เหล่าภัทรประสิทธิ์ 102
103
83 นางสาวพัทธนันท์ ตั้งติพงศ์กูล
104
84 นางสาวพิชญาธรรมร่มดี
105
85 นางพิภัทรา ผาสุขสรรพ์
86 นางสาวพิมณภัทร์ รุ่งสุริยไพศาล 106
107
87 นายพิศณุพร พงศ์ดา
108
88 นายพูนลาภ พรบารุง
109
89 นายภานุวัฒน์ เรืองฤทธิ์
110
90 นายภานุวัฒน์ พูลนวล
111
91 นายภูมินภัทร ศานต์ทานุทัต
112
92 นางสาวมณตา ศรีตระกูล
113
93 นางสาวมณีรินทร์ ศรีอุดร
114
94 นายมนตรี ศรีสาราญ
115
95 นางสาวมนัสนันท์ ทัพพ์จีระกุล
116
96 นางสาวมัลลิกา อารีเอื้อ
117
97 นางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร
118
98 นางสาวมิรันตี เอื้อกิดาการ
119
99 นายยศธร ทองเลี่ยมนาค
120
100 นายโยธิน แก้วทอง

คนธ์ กลิ่นอาไพ
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานางสาวรสสุ
9.00
– 16.00 น.
นายรักพงษ์ ขอลือ
องชัย ทองค
า เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นายรุ
(รับ่งเรืLink
ทางอี
นางสาวรุสนี เจ๊ะมะ
นางสาวลดามาศ สาริสุต
นางสาวลดารัตน์ บุญจวง
นางสาวลลนา รัตนพินิจ
นายวธัญญู เฉลิมสถาน
นางสาววรรณี ฉัตรฐิติ
นางสาววรัชยา อนุมาศ
นางวรินธร สารสุข
นายวัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล
นายวาริท น้อยเกิด
นายวิเชียร ตั้งปัญญาพินิจ
นางสาววิมล ปัญญาเดชกุล
นางสาววิมล คาหงษ์
นางสาววิมลทิพย์ แนบสนิท
นายวิวัฒน์ ตั้งคุปตานนท์
นายวีระศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์
นายวุฒิชัย มหาปัญญาวงศ์

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “เปิดร้านบน LINE MyShop ง่ายกว่าที่คิด” วันที่ 20 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
121 นางสาวศรัณญภัส รักศีล
122 นางสาวศรุดา พรหมพูบ
123 นางศิริพร เรืองวัฒนไพศาล
124 นายศุกิจ เต็งการณ์กิจ
125 นายศุภศิษฏ์ เด่นประเสริฐ
126 นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง
127 นายสมยศ ทุ่งหว้า
128 นางสาวสายฝน หาญชนะพล
129 นางสาวสิรินทร์นิชา จงศุภสวัสดิ์
130 นางสาวสุกฤตา วิริยะ
131 นางสาวสุกัญญา แซ่โซว
132 นางสุกัญญา วลัยลักษณาภรณ์
133 นางสาวสุกุมา สุขศรี
134 นางสาวสุขุมาลย์ สุรอมรรัตน์
135 นางสาวสุดาพร นิ่มขา
136 นายสุนทร รายารักษ์
137 นางสุรารักษ์ ตรารุ่งเรือง
138 นางสุรีมาศ ภัทรพนาสกุล
139 นายสุวรรณ คูสุวรรณ
140 นายโสภณ สร้อยโมรา

นายอดิศวร กัณหรัตนชัย
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 141
เวลา
9.00 – 16.00 น.
142 นายอนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล
143 นางสาวอภิ
ชญา เธี
ยรวรกิจเมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับ Link
ทางอี
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

นางสาวอภิญญา สุขพันธ์
นางอมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
นางสาวอรณี เฉลิมชัยชาญ
นางสาวอรณี เฉลิมชัยชาญ
นายอรรณพ บุญบูรพงศ์
นางอรวรรณ สันตะกิจ
นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี
นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว
นางสาวอังสุณี เทพพัตรา
นายอายีซัน เจะอีแต
นางสาวอาพรรณ พัชรเกษสกุล
นางสาวอุทัยวรรณ เอกพินิจพิทยา
นางสาวอุไรวรรณ เทพาวัฒนาสุข
นางสาวอุไรวรรณ สกุลรักอรุโณทัย
นางสาวอุไรวรรณ์ อนุชาติไชย
นายเอกศิษฏ์ สมบูรณ์ผล
นายเอลีย์ ตันสุทธิวนิช

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

