ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร

“สร้างโอกาสการค้าออนไลน์
เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน”
วันที่ 24 และ 26 พ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“สร้ประกาศรายชื
างโอกาสการค้า่อออนไลน์
สินค้กาสูชุตมรชน”
ผู้มีสิทธิเพิ์เข้่มารายได้
ร่วมหลั
วันที่ 24 และ 26 พ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”

ลาดับ
รายชื่อ
ลาดับ
รายชื่อ
21 นางสาวเจนจิรา ศรีทอง
1 นายC.Skulpairoj
22 นางสาวชนัญชิดา เย็นสิระ
2 นางสาวRamida
3 นางสาวThanittha Thawedech 23 นายชัยยศ จันทร์ทองสา
24 นายซาอิด ซาเรซาเดห์
4 นางกชวรรณ ณุวงค์ศรี
25 นายณัฎฐกรน์ บุปผาจรัสพร
5 นางสาวกนกวรรณ คิดประเสริฐ
26 นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง
6 นายกฤช ชโยวรรณ
27 นางสาวณัฐพัชร์ กิจกุลเชษฐ์
7 นางสาวกฤตพร จุใจ
28 นางสาวดวงกมล เผือดผ่อง
8 นายกฤษณ์ พูลศิลป์
29 นางสาวดาวษณี สุขสาราญ
9 นายกฤษณะ แก้วแจ้ง
30 นายธนกฤต กฤดธนาพงษ์
10 นางสาวกัญญ์พิชญา ลังกาดี
31 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
11 นางสาวกัลยา สร้อยสิงห์
32 นางธัญญาทิพ พิชิตการค้า
12 นางสาวกานต์พิชชา นงรักษ์
33 นางสาวธัญญาลักษณ์ พิสมัย
13 นายกิตติ วีระตานานนท์
34 นางนงลักษณ์ จิรเมธาภัทร
14 นางสาวกุลภัส บุญแสนโคตร
35 นางนพรัตน์ พุทธาธร
15 นางขนิษฐา สุริอาจ
36 นางนภาพร ประกฤติกรชัย
16 นายคา จิตต์จันทร์
37 นางสาวนวรัตน์ ชาวรพีพันธุ์
17 นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์
38 นางสาวนันฑิพร วงค์ภูมิรัตน์
18 นางจันทร์เพ็ง. กาฬหว้า
39 นางสาวนันทภัส บุตรดา
19 นางสาวจารุณี ยางเดี่ยว
40 นางสาวนางสาวกนกพร เข็มเหลือง
20 นางสาวจิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต

วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“สร้ประกาศรายชื
างโอกาสการค้า่อออนไลน์
สินค้กาสูชุตมรชน”
ผู้มีสิทธิเพิ์เข้่มารายได้
ร่วมหลั
วันที่ 24 และ 26 พ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)
ลาดับ รอด” รายชื่อ
ปรับตัวอย่างไรให้

ลาดับ
รายชื่อ
41 นายนายต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
42 นายนายศิขรินทร์ กล่าชุ่ม
43 นางนิศารัตน์ สันติมากูล
44 นางบุญเรือน จองกฤษ
45 นางสาวปณิตา พุทธจักร์
46 นางประไพ ทองอุไร
47 นางสาวปัณชญา ณ นคร
48 นางสาวปิ่นปินัทธ์ บุตรมั่น
49 นายพงศธร จาลองเพ็ชร
50 นางสาวพรชนก ืพุทธวงค์
51 นางสาวพักตร์กมล พิมพ์พัชระบุญ
52 นางพิภัทรา ผาสุขสรรพ์
53 นายภูมณัส จุลนิพิฐวงษ์
54 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณเพชร
55 นางระวิวรรณ โต๊ะปรีชา
56 นางสาวรัชนี เกิดแต้ม
57 นางสาวรุจิราภรณ์ คาหลง
58 นางเรืองอุไร สมวงศ์
59 นางสาวลักขณา อุปาละ
60 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์จงใจหาญ

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์จงใจหาญ
นางสาวลาพู แรงเขตจิต
นางสาววัชรี บัวขจร
นางสาววิภา แต่ดุลยสาธิต
นางสาววิมล พินทุพีรโกวิท
นางสาววิไล ถิระบัญชาศักดิ์
นางสาวศศิธร สุทธิ
นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง
นายศิขรินทร์ กล่าชุ่ม
นางสาวศิรประภา โพธิ์รัศมี
นายศุภกิจ ทองรัตน์
นางสาวศุภรัตน์ ไทยชาติภูมิ
นางสมจิต สอนกล้า
นายสมจิต สุทธิศักดิ์
นายสมชาย พุฒิธีระโชติ
นางสมบูรณ์ ปิ่นสากล
นางสาวสุกัญญา แซ่โซว
นางสาวสุธีรา พงษ์ดนตรี
นางสุนทรี คงชุ่ม
นางสุนันท์ บัวแก้ว

วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“สร้ประกาศรายชื
างโอกาสการค้า่อออนไลน์
สินค้กาสูชุตมรชน”
ผู้มีสิทธิเพิ์เข้่มารายได้
ร่วมหลั
วันที่ 24 และ 26 พ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้
รายชื่อ รอด”

ลาดับ
81
82
83
84
85
86
87
88

ภัทรตรา โพธิ์ทอง
วันที่ 24 - 25นางสาวสุ
ก.พ.
64
เวลา
9.00
–
16.00
น.
นางสุวพร ปาละบรรจง
นางสาวอภิZOOM
ชญา บารุงจิ(รั
ตต์บ Link ทางอีเมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ
นางสาวอสมา บรรฐธีฒ์
นางสาวอัมพาพรรณ. พงศ์ผลาดิสัย
นางสาวอานิซ่า ยีหมัดเส็น
นางสาวอารยา ภาณุพิจารย์
นางอุทัยวรรณ จันดี

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

