
กฎและกติกาในขณะเข้าร่วมอบรมออนไลน์

1. พิมพ์เลขที่และชื่อทุกครั้งเวลาเข้าเรียน (ล าดับที่ ตามด้วย ชื่อ-สกุล จริง) 
ตัวอย่าง :  19  ก าไร เพิ่มพูน 

2.  เปิดกล้อง และปิดไมค์ทุกครั้งในขณะเรียน 
3.  หากมีค าถามระหว่างเรียนให้พิมพ์ใน chat หรือ กดสัญลักษณ์ยกมือ

เพื่อถามค าถาม
4.  พักเบรก 10.30 - 10.40 น.

หลักสูตร 

DBD Booster for Smart Restaurants

วันที่ 20 และ 23 ธันวาคม 2564

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วนัที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ สร้างระบบ ให้เป็นระเบยีบ

Meeting ID  :  933 2412 8183

Passcode   :  945541

วนัที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ วางกลยทุธ์การทำโฆษณาด้วย Facebook

Meeting ID  :  938 7158 3789

Passcode   :  283066



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
1 น.ส. กนกวรรณ บุญประเสรฐิ
2 นาง กมลณ์อรนุช เรืองจิตรณพ
3 นาย กฤษดา ลีลาวรพนัธุ์
4 น.ส. กัญญ์ณัชญ์ สุนพงษ์ศรี
5 นาง กัลยาณี จิราจินต์
6 นาย กิตติ เคหะเรืองรอง
7 น.ส. กุลยาภรณ์ ข านวลทอง
8 นาย เกรียงศักดิ์ พลสาร
9 นาย เกษมศักดิ์ วชิรบงกช
10 น.ส. ขวัญฤดี ทีภูเวียง
11 น.ส. ขัตติยา จินดาสมุทร์
12 น.ส. จรัญยา กิติไพศาลนนท์
13 น.ส. จรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์
14 นาย จิรณัชย์ เตโชกิตติช์ยงศ์
15 นาย ฉัตรธร โอวาท
16 นาย เฉลิมเกียรติ พัฒนกุลานนท์
17 น.ส. ชนม์นิภา ชัยยศ
18 น.ส. ชมพูนุช สุทธาภรณ์
19 น.ส. ชลธิชา เลื่อนธนะกุล
20 น.ส. ชลธิชา อร่ามเวชวรนันท์
21 น.ส. ชวะกันย์ หอมเศรษฐี
22 นาง ชุติกาญจน์ เต็งประเสริฐ
23 นาง ชุลีกร วรยิ่งยง
24 นาง เชาว์รัต ทิมยองใย
25 น.ส. โชษิตา ปัญจกะบุตร

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
26 นาย ฌานนท์ เกิดเจริญ
27 น.ส. ฐิตา ลิ้มอิ่ม
28 น.ส. ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ
29 น.ส. ณัฎฐรัช พรศิรมิงคล
30 น.ส. ณัฐกานต์ จันทร์ทรง
31 น.ส. ณัฐชยา ศิริณัฏสมบูรณ์
32 น.ส. ณัฐณิชา กุลศรี
33 นาย ณัฐนันท์ ยานะ
34 น.ส. ณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล
35 นาย ณัฐภูมิ ชัยรักเกียรติ
36 น.ส. ณัฐวดี รุ่งอุทัยศิริ
37 นาย ณัฐวุฒิ ศรีอาจ
38 นาง ณิชาภา มูลอ่อน
39 นาย ดวงตะวัน เกษร
40 นาย ทศพร จิระเกียรติดกีุล
41 น.ส. ทหัยชนก ฤทธิยา
42 น.ส. ทิพย์สุรีย์ ติรวงศ์กุศล
43 นาย ธนพิสิฐ พชรพงศ์ภักดี
44 นาย ธนะโรจน์ สหะเรืองศักดิ์
45 น.ส. ธนัญญา กาญจนปญัจพล
46 น.ส. ธภัทร สวามิวัสดุ์
47 นาย ธรณี จารุปาณฑุ
48 นาย ธรรมธร โรจนสนุทร
49 นาย ธัชกร ชลนวันธร
50 น.ส. ธันยรัศมิ์ งามณรงค์ชัย
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
51 น.ส. ธิดา งามวิชชุกร
52 นาย ธีรเดช ศฤงคารชยธวัช
53 นาย ธีรวัฒน์ สุขานนท์สวัสดิ์
54 น.ส. ธีราพร เจริญสุข
55 น.ส. นพคุณ อ่อนโยนชัย
56 นาย นพดล เจียรวโรภาส
57 นาย นพรัตน์ เขียวอินต๊ะ
58 นาง นพรัตน์ พุทธาธร
59 น.ส. นภัค พิสุทธิ์ศิริ
60 นาง นภาพร ธีโบด์
61 นาย นรินทร์ นิลเพ็ชร
62 นาย นฤพนธ์ จ าปา
63 น.ส. นวรัตน์ ชาวรพีพนัธ์ุ
64 น.ส. นัชชา ศรีอินทร์
65 น.ส. นาดีน รอดสมัย
66 น.ส. นิสา เย็นใจ
67 น.ส. บัญจรัตน์ ร่องแก้ว
68 น.ส. บุษบง ไชยบาล
69 นาง เบ็ญจวรรณ จารุเชี่ยวพาณิช
70 น.ส. เบญญาภา คงมาลัย
71 นาย ปกรณ์ ศิริมาศ
72 นาย ปฏิภัค วรรธกทรัพย์
73 นาย ปพนพัชร์ ปิยะกุลวรศักดิ์
74 นาย ปรมะ ชูเรือง
75 นาย ประชา ขัตติโยทัยวงศ์

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
76 น.ส. ประภัสสร รังสิโรจน์
77 นาย ประภากร ดาวเรือง
78 น.ส. ประหยัดดี พรหมจันทร์
79 นาย ปฤญจ์ ว่องอรุณ
80 น.ส. ปาริชา ศิริญญามาศ
81 นาย พงศ์ธรรศ เลิศธนพันธุ์
82 นาย พชร ธนกุลโชติการ
83 นาย พชร วันยะ
84 นาย พลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
85 น.ส. พัชญา ข าสอาด
86 น.ส. พัชราภรณ์ สัจจวาที
87 นาย พัฐฐนณท์ ชุติวัตนาสนิ
88 น.ส. พัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธิ์
89 นาย พิเชษฐ์ บุรุษราษฎร์
90 น.ส. พิมลพรรณ ปลั่งสมบัติ
91 น.ส. ภัทรชนน จันทรประทิน
92 น.ส. ภาคินี พุ่มไสว
93 นาย ภาณุณ์พล ชัยฤทธิ์ธัญชโย
94 น.ส. ภาณุมาศ ธาราศักดิ์
95 นาย ภานุวัฒน์ ชินวิทย์
96 น.ส. ภาวิณี สุขเจริญ
97 น.ส. ภาวิสุทธิ์ ท่าหิน
98 น.ส. ยุพเรศ อยู่หัตถ์
99 น.ส. รจเรข มาหิรัญ
100 นาย รจสิทธิ์ ไกรวงศ์
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
101 นาง รฐา วีระปรีย
102 นาย รณกร รัตนศิริพงษา
103 นาง ระพีพร พงษ์วิญญาคม
104 นาย รัชตะ ดาเตชะ
105 น.ส. รัฎชนก เจียมพิรุฬห์กิจ
106 นาย รัฐพล นภาศรี
107 น.ส. รุจิรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
108 นาย เรวัตร์ ชัยภิรมย์สุข
109 น.ส. ลักขณา บุญสม
110 น.ส. วชิราวรรณ เทียมทัน
111 น.ส. วณิชชา ลี้ไพบูลย์
112 น.ส. วรนารี เถินบุรินทร์
113 นาง วรนีย์ พิทักษ์สุธีพงศ์
114 น.ส. วรัญณรีย์ สุวจนกรณ์
115 นาย วรันธร แดงใหญ่
116 น.ส. วราภรณ์ ตอไพบูลย์
117 นาง วราภรณ์ สุขสงวน
118 นาย วรินท์กานท์ ธีรวิศิษฏ์
119 น.ส. วัณณิกา รัตพงศ์
120 นาย วันชัย จงเจียมดี
121 นาง วาสนา ชัยพิทักษ์กุล
122 นาง วิภดา โรจนสนุทร
123 นาย วิริยะ จุลาณุกะ
124 น.ส. วิลาวัณย์ เพชรลาย
125 นาย วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
126 น.ส. ศนิ พลวัฒน์
127 นาย ศรัณยู ลิ่วธนากร
128 นาย ศรัณยู วีระกิจพานชิ
129 นาย ศราวุธ ค้าขาย
130 นาง ศศิวรรณ ทุมนัส
131 นาย ศักดา สาริกา
132 น.ส. ศันสนีย์ ณ อยุธยา
133 น.ส. ศิระวีรย์ เนื่องศรี
134 น.ส. ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์
135 น.ส. ศิริลักษณ์ ฤกษ์สมจิต
136 นาง ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
137 นาย ศุภโชค ลีลาสขุสันติกลุ
138 นาย ศุภวิชญ์ ปิ่นเฟื่อง
139 น.ส. ศุภัสรา ช้างเจิม
140 นาย สกนธ์ ฐาปนะกิตไพบูลย์
141 นาย สงบ บุญมาก
142 นาย สงวน สีคุณเมือง
143 นาย สมชาย ค านึงวิทย์
144 นาย สมชาย ประทุมสาร
145 นาย สรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา
146 น.ส. สาธิณี จองเดิน
147 น.ส. สิรินันทน์ สุขทวี
148 นาง สิริภาภคั ภัทรจริยา
149 ผศ.ดร. สิริภิญญ ์ อินทรประเสริฐ
150 นาง สิริรตัน์ แก่นทอง
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
151 น.ส. สุจิตรา แก้วพระอินทร์
152 น.ส. สุชัญญา โอ่ค า
153 น.ส. สุชีรา สมบูรณ์ทรัพย์
154 น.ส. สุทธิณี ทองจันทร์
155 น.ส. สุธาทิพย์ อัจฉริยะชาญวณิช
156 น.ส. สุพรรษา ชาคม
157 น.ส. สุภาดา ตะวันดา
158 นาย สุริศักดิ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
159 นาย สุวัฒน์ นิกรพงษ์สิน
160 น.ส. เสาวนีย์ ศรีกาญจนารกัษ์
161 นาย อชณัฏฐ์ ธิติประเสริฐ
162 นาย อดิศักดิ์ โสสนุย
163 นาย อนาวิล แฉล้มวารี
164 นาย อนุภาพ ปากน้ า
165 นาย อนุรักษ์ จั่นสกุล
166 น.ส. อภิชญา ประสานสมบัติ
167 น.ส. อภิรติ เปลี่ยนเจริญ

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล
168 นาย อภิรัตน์ เทียมเดช
169 นาย อภิสิทธิ์ ฤทธิวานนท์
170 น.ส. อมรรัตน์ นกกาเรียน
171 น.ส. อรอุมา ไทยธีระเสถียร
172 น.ส. อริสา พันธุศักดิ์
173 น.ส. อรุณี อุสาหะ
174 นาย อัจฉริยะ ค าสุภาพ
175 น.ส. อัญญรัตน์ สัมพันธ์
176 นาง อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง
177 นาง อ าพร ชารีหนองหว้า
178 น.ส. อุบลวรรณ ชัยชมภู
179 น.ส. อุมาพร แสงสุวรรณ
180 นาย เอกราช เทียมดวงแข
181 นาย เอกสรรค์ กิตติสท้านไตรภพ
182 นาย Mana Tahata
183 น.ส. Manchusa Sinamornvech
184 น.ส. Siriphat L.


