
ล ำดับ

1 รุ่นท่ี 1 คุณ ขจร เล่ียมพุธทอง

2 รุ่นท่ี 1 คุณ จตุพร อิทธิผลสิริ

3 รุ่นท่ี 1 คุณ จตุพร  เกตุจันทร์

4 รุ่นท่ี 1 คุณ จักรเพชร พิบูลย์

5 รุ่นท่ี 1 คุณ จุฑารัตน์ ต้ังพาณิชย์

6 รุ่นท่ี 1 คุณ จุไรรัตน์ เชิดชิด

7 รุ่นท่ี 1 คุณ ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์

8 รุ่นท่ี 1 คุณ ชฎาณัฐ ปัญจะธง

9 รุ่นท่ี 1 คุณ ฒิราพรรณ เพียดสิงห์

10 รุ่นท่ี 1 คุณ ทรงฤทธ์ิ  อมรวิกัยกุล

11 รุ่นท่ี 1 คุณ ธนิถา ทีปกรนราพิตร

12 รุ่นท่ี 1 คุณ นพดล แก้วช่วงศรี

13 รุ่นท่ี 1 คุณ นลินภัสร์  แสงศิริจันทร์

14 รุ่นท่ี 1 คุณ นิตชะสาร ภูมิล าเนา

15 รุ่นท่ี 1 คุณ เนตรนภิส สุวรรณประภา

16 รุ่นท่ี 1 คุณ เนตรระพีสิริโชค ต้ังพลังกุล

17 รุ่นท่ี 1 คุณ ประภัสสร รังสิโรจน์

18 รุ่นท่ี 1 คุณ พนัชกร พัฒนวศิน

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือ
กำรสัมมนำและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)”

สัมมนำท้ัง 3 รุ่นวันพุธท่ี 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 และ 29-30 มกรำคม 2563

รุ่นท่ี 1 กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม

อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกรำคม และ 5-6 กุมภำพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 3 วันท่ี 22-23 มกรำคม และ 12-13 กุมภำพันธ์ 2563

เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ไม่สามารถเปล่ียนรุ่น หรือย้ายวันได้
4. รายช่ือส ารองต้องเตรียมโนตบุคพร้อมอินเตอร์เน็ตมาในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอบถาม โทร 02-547-5959



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือ
กำรสัมมนำและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)”

สัมมนำท้ัง 3 รุ่นวันพุธท่ี 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 และ 29-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกรำคม และ 5-6 กุมภำพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 3 วันท่ี 22-23 มกรำคม และ 12-13 กุมภำพันธ์ 2563

เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

19 รุ่นท่ี 1 คุณ พุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์

20 รุ่นท่ี 1 คุณ เพ่ิม ศักด์ิ ด่านเฉลิมวงศ์

21 รุ่นท่ี 1 คุณ ไพรัช  กมลรัตนมงคล

22 รุ่นท่ี 1 คุณ มลทิพย์ คงชนะ คงชนะ

23 รุ่นท่ี 1 คุณ รัศมีโอม ฮันน่ีมนตรา

24 รุ่นท่ี 1 คุณ ลัดดาวัลย์ พลอยศิริ

25 รุ่นท่ี 1 คุณ วิทยา เทพรัตน์

26 รุ่นท่ี 1 คุณ ศรกฤตย์ เจริญวิวัฒนกุล

27 รุ่นท่ี 1 คุณ สรวีย์ สมพรภู่ประเสริฐ

28 รุ่นท่ี 1 คุณ สิริญญา เพชรศรีฟ้า

29 รุ่นท่ี 1 คุณ สุกฤตา วิกยานนท์

30 รุ่นท่ี 1 คุณ สุภัสสร ช่อผกา

31 รุ่นท่ี 1 คุณ กรรณิการ เบญจเทพานันท

32 รุ่นท่ี 1 คุณ เกสรา ทัตธนานุรัตน์

33 รุ่นท่ี 1 คุณ ณรงค์ รุจิเรขา

34 รุ่นท่ี 1 คุณ ธนาชัย ไชยบูรณพินิจ

35 รุ่นท่ี 1 คุณ มัญชุสา สินอมรเวช

รายช่ือส ารอง (เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด)

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ไม่สามารถเปล่ียนรุ่น หรือย้ายวันได้
4. รายช่ือส ารองต้องเตรียมโนตบุคพร้อมอินเตอร์เน็ตมาในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอบถาม โทร 02-547-5959



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือ
กำรสัมมนำและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)”

สัมมนำท้ัง 3 รุ่นวันพุธท่ี 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 และ 29-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกรำคม และ 5-6 กุมภำพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 3 วันท่ี 22-23 มกรำคม และ 12-13 กุมภำพันธ์ 2563

เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

1 รุ่นท่ี 2 คุณ จงสวัสด์ิ สนหละหวังอารีย์
2 รุ่นท่ี 2 คุณ เฉลิมเกียรต์ิ กุลเลียบ
3 รุ่นท่ี 2 คุณ ชลธิชา พันธ์นิยม
4 รุ่นท่ี 2 คุณ ชาญบุญ เอ่ียมหนู
5 รุ่นท่ี 2 คุณ ชาติพฤษภา  พงษ์อมาตย์
6 รุ่นท่ี 2 คุณ ณัฏฐ์ ทรงอุดมวิสิทธ์ิ
7 รุ่นท่ี 2 คุณ ณัฐชยา ไฉยชาติ
8 รุ่นท่ี 2 คุณ ธันยธรณ์ ไฉยชาติ
9 รุ่นท่ี 2 คุณ นปภัช อนันตวัฒน์

10 รุ่นท่ี 2 คุณ นภาพร ประกฤติกรชัย
11 รุ่นท่ี 2 คุณ นุชรี ชูศรี
12 รุ่นท่ี 2 คุณ พรชัย หล่อโลหชาญ
13 รุ่นท่ี 2 คุณ พรรณทิพย์ กระจ่างวุฒิ
14 รุ่นท่ี 2 คุณ ภัทรีดา รัตนผุสดีกุล
15 รุ่นท่ี 2 คุณ เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา
16 รุ่นท่ี 2 คุณ รัตติยา กล่ าบุญ
17 รุ่นท่ี 2 คุณ ลัดดาวรรณ์ ฤทธ์ิตระกูล
18 รุ่นท่ี 2 คุณ วรรณภา กิติโสภากุล
19 รุ่นท่ี 2 คุณ วราภรณ์ ช้างศิลา

รุ่นท่ี 2 กลุ่มเส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ไม่สามารถเปล่ียนรุ่น หรือย้ายวันได้
4. รายช่ือส ารองต้องเตรียมโนตบุคพร้อมอินเตอร์เน็ตมาในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอบถาม โทร 02-547-5959



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือ
กำรสัมมนำและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)”

สัมมนำท้ัง 3 รุ่นวันพุธท่ี 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 และ 29-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกรำคม และ 5-6 กุมภำพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 3 วันท่ี 22-23 มกรำคม และ 12-13 กุมภำพันธ์ 2563

เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

20 รุ่นท่ี 2 คุณ วรุณทิพย์ รัตนโชติกานนท์
21 รุ่นท่ี 2 คุณ วิไลพร เกิดวิเศษสิงห์
22 รุ่นท่ี 2 คุณ วีณา วีระพงศ์
23 รุ่นท่ี 2 คุณ วุฒิพันธ์ุ ภิรมย์กุล
24 รุ่นท่ี 2 คุณ สิริภัทร มีฤทธ์ิ
25 รุ่นท่ี 2 คุณ สุชฎา คล่องนักรบ
26 รุ่นท่ี 2 คุณ สุนิวรรณ์ บริรักษ์เศวกูร
27 รุ่นท่ี 2 คุณ สุวาลัย เคบูลย์กุลรือไพ
28 รุ่นท่ี 2 คุณ อดิเรก อ่อนเบา
29 รุ่นท่ี 2 คุณ อัจฉริยา เอิบประสาทสุข
30 รุ่นท่ี 2 คุณ อาหลี โพธิจันทร์

31 รุ่นท่ี 2 คุณ ชาญดา เพชรช่วย
32 รุ่นท่ี 2 คุณ ณิฐิกรณ์ วงศ์พิรชัย
33 รุ่นท่ี 2 คุณ นพพร หอเนตร วิจิตร
34 รุ่นท่ี 2 คุณ นักสิทธ์ิ อุ่นจิต
35 รุ่นท่ี 2 คุณ ประเมศฐ์ ศตประสิทธ์ิชัย
36 รุ่นท่ี 2 คุณ พนิดา ปัญญาแก้ว
37 รุ่นท่ี 2 คุณ พิมพ์นิดา กาบนันทา

รายช่ือส ารอง  (เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด)

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ไม่สามารถเปล่ียนรุ่น หรือย้ายวันได้
4. รายช่ือส ารองต้องเตรียมโนตบุคพร้อมอินเตอร์เน็ตมาในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอบถาม โทร 02-547-5959



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือ
กำรสัมมนำและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)”

สัมมนำท้ัง 3 รุ่นวันพุธท่ี 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 และ 29-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกรำคม และ 5-6 กุมภำพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 3 วันท่ี 22-23 มกรำคม และ 12-13 กุมภำพันธ์ 2563

เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

1 รุ่นท่ี 3 คุณ กรองแก้ว จันทร์แก้ว
2 รุ่นท่ี 3 คุณ กาญจนา เจียมเงิน
3 รุ่นท่ี 3 คุณ คุณัญญา ชาวบางงาม
4 รุ่นท่ี 3 คุณ จีรวรรณ บุญปา
5 รุ่นท่ี 3 คุณ ฉัตรชัย วงษ์ชัยยะ
6 รุ่นท่ี 3 คุณ ชนิสา องค์ธนะสุข
7 รุ่นท่ี 3 คุณ ชลลดา ทิพบวรการกูร
8 รุ่นท่ี 3 คุณ ทิพวรรณ เฉลิมทอง
9 รุ่นท่ี 3 คุณ ธนพัต ปุณธนดนุนัย ปุณธนดนุนัย

10 รุ่นท่ี 3 คุณ ปราณี สันติภาพ
11 รุ่นท่ี 3 คุณ ปัญญาศิลป์ สมมา
12 รุ่นท่ี 3 คุณ เปรมระพี โรจน์ชยเสนี
13 รุ่นท่ี 3 คุณ พรพิมล ต้ังเทียนทอง
14 รุ่นท่ี 3 คุณ พรภัสสร จิรวัฒน์วณิชย์
15 รุ่นท่ี 3 คุณ พีรดา เย็นหา
16 รุ่นท่ี 3 คุณ ภัทรภร เจริญไพโรจน์วงศ์
17 รุ่นท่ี 3 คุณ ภิรมย์รัตน์ ศรีวฤทธิยะบัญชา
18 รุ่นท่ี 3 คุณ มนัสพงศ์ อาภัศราพงศ์

19 รุ่นท่ี 3 คุณ ลัดดา เช่ียววัฒนา

รุ่นท่ี 3 กลุ่มเคร่ืองส ำอำงและสมุนไพร

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ไม่สามารถเปล่ียนรุ่น หรือย้ายวันได้
4. รายช่ือส ารองต้องเตรียมโนตบุคพร้อมอินเตอร์เน็ตมาในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอบถาม โทร 02-547-5959



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือ
กำรสัมมนำและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)”

สัมมนำท้ัง 3 รุ่นวันพุธท่ี 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 และ 29-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกรำคม และ 5-6 กุมภำพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติกำรรุ่นท่ี 3 วันท่ี 22-23 มกรำคม และ 12-13 กุมภำพันธ์ 2563

เวลำ 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

20 รุ่นท่ี 3 คุณ วิธาน สุขวาณิชวิชัย

21 รุ่นท่ี 3 คุณ วิภาภรณ์ ไชยอาม

22 รุ่นท่ี 3 คุณ ศรีวรา เปรมปรีวรรณ

23 รุ่นท่ี 3 คุณ ศศินพัชร์ เจตน์โสภณ

24 รุ่นท่ี 3 คุณ สุชาดา รามัญอุดม

25 รุ่นท่ี 3 คุณ สุดคนึง ศรีสะอาด

26 รุ่นท่ี 3 คุณ สุภาภรณ์ ต้ังเจตน์จรุง

27 รุ่นท่ี 3 คุณ หัสยารัตน์ ค าลือ

28 รุ่นท่ี 3 คุณ อัญชนา แขวงเมฆ

29 รุ่นท่ี 3 คุณ อุมาพร บ ารุงพืช

30 รุ่นท่ี 3 คุณ อุไร เชิงชาญกิจ

31 รุ่นท่ี 3 คุณ กรรณวัฒน์ สมสังข์
32 รุ่นท่ี 3 คุณ จิดาภา ฤกษ์งาม
33 รุ่นท่ี 3 คุณ เชาวลิต สุขม่วง
34 รุ่นท่ี 3 คุณ ณัฐกุล ทองล้อม
35 รุ่นท่ี 3 คุณ พรพรรณ ศรีบัวเอ่ียม
36 รุ่นท่ี 3 คุณ วราภรณ์ ช้างม่ัง
37 รุ่นท่ี 3 คุณ อริศรา เลียวถาวรกุล

รายช่ือส ารอง  (เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด)

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ไม่สามารถเปล่ียนรุ่น หรือย้ายวันได้
4. รายช่ือส ารองต้องเตรียมโนตบุคพร้อมอินเตอร์เน็ตมาในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอบถาม โทร 02-547-5959



 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศ 
หลักสูตร “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)” รุน่ที่ 1-3 

ภำยใต้โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรค้ำด้วยพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce For All) 
วันที่ 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องม่วงมงคล ชัน้ 6 กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
.......................................... 

 
วันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562 

ลงทะเบียน  08.30 – 09.00 น. 
บรรยายหัวข้อ “เตรียมควำมพร้อมเข้ำสูธุ่รกิจออนไลน์ รู้ก่อนรวยก่อน”  
   - เจาะลึก Trend และพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
   - ภาพรวมการค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ 
   - เรียนรู้เครือ่งมือการตลาดออนไลน์ วางกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
   - วิเคราะห์แผนธุรกิจ พิชิตโอกาสทางการตลาด 
โดยวทิยำกรภำคเอกชน  คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ  

  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพำณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์              

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคถ่ำยภำพสินค้ำด้วยมือถือ ให้โดนใจลูกคำ้ออนไลน์” 
  - การต้ังค่า Smartphone เพื่อถ่ายรูปสินค้าให้ดูด ี
  - เทคนิคการจัดแสง การจัดวาง และการถ่ายภาพสินค้าให้โดนใจ 
  - แนะน าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้สามารถถ่ายรูปได้ดีขึ้น 
โดยวทิยำกรภำคเอกชน คุณภวิน  แย้มประเสริฐ และคุณเชิดศกัดิ์  วุฒิพงศ์ไพโรจน์ 
ผู้เชีย่วชำญดำ้นกำรถ่ำยภำพและธุรกิจพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
  

13.00 - 16.00 น. 
 

----------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ : - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 



 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร 

หลักสูตร “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)” 
ภำยใต้โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรค้ำด้วยพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce For All) 

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ จังหวัดนนทบุร ี
.................................................................... 

 
รุ่นที่ 1 กลุ่มอำหำรและเครือ่งดื่ม   ระหว่างวันที่ 8-9 และ 29-30 มกราคม 2563 (4 วัน) 
รุ่นที่ 2 กลุ่มเสื้อผำ้และเครือ่งประดับ  ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม และ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 (4 วัน) 
รุ่นที่ 3 กลุ่มเครื่องส ำอำงและสมุนไพร  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม และ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 (4 วัน) 
 

วันที่ 1  สร้ำงร้ำนค้ำออนไลนอ์ย่ำงมืออำชพี 
ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 
กำรเริ่มตน้เขำ้สู่ธุรกิจ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์รำ้นค้ำออนไลน์ (Workshop) 
  - การสร้างรา้นค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ง่ายแค่คลิก  
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสขุพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
กำรเริ่มตน้เขำ้สู่ธุรกิจ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์รำ้นค้ำออนไลน์ (Workshop)  
  - การออกแบบร้านค้าออนไลน์ (หน้าร้านและหลังร้าน) ให้ซื้อง่ายขายคล่อง 
  - การสร้าง Facebook page และโพสอย่างไรชนะใจลูกค้า 
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสขุพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

13.00 - 16.30 น. 
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วันที่ 2 เทคนิคกำรสร้ำง Content และตกแตง่ร้ำนค้ำออนไลน์ 
กำรตกแต่งร้ำนค้ำออนไลน์ให้โดดเด่น (Workshop) 
  - เติมไอเดีย ตกแต่งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
  - สอนแต่งภาพด้วยโปรแกรมง่ายๆ อย่างมืออาชีพ 
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสุขพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
เทคนิคกำรสรำ้ง Content ที่ใช! ่ ! โดนใจผูบ้ริโภค (Workshop) 
 - เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคจาก Social Media 
 - สื่อสารอย่างไร ให้ยอดขายพุ่ง 
 - สร้างความแตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายคุดิจิทัล 
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสขุพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

03.00 - 16.30 น. 

 
 

วันที่ 3 กำรบริหำรจดักำรรำ้นคำ้ออนไลน ์
ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 
กำรบริหำรจดักำรร้ำนคำ้ออนไลน์อยำ่งมปีระสทิธิภำพ (Workshop) 
  - การบริหารจัดการร้านค้าให้ซื้อง่าย จ่ายไว ได้ใจลูกค้า 
  - การวางแผนบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์แบบลดต้นทุนได้ สร้างก าไรดี 
วิทยำกรภำคเอกชน  คณุสิรลิดำ  บุรณศิริ  และคุณอธิคม  มิตรสมำน 
จำกบริษัท 

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
กำรบริหำรจดักำรร้ำนคำ้ออนไลน์อยำ่งมปีระสทิธิภำพ (Workshop) 
  - กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมั่นให้กับร้านคา้ออนไลน์ 
  - ข้อควรรู้ การสร้างธุรกิจ e-Commerce 
วิทยำกรภำคเอกชน  คณุสิรลิดำ  บุรณศิริ  และคุณอธิคม  มิตรสมำน 
จำกบริษัท 

13.00 - 16.30 น. 
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วันที่ 4  กำรท ำกำรตลำดออนไลน ์
กำรท ำกำรตลำดออนไลน์ (Workshop) 
  - แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 
  - กลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านค้าออนไลน์ 
  - หา idea จากกรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เพื่อสร้าง Content เด่นและโดน 
วิทยำกรภำคเอกชน คณุอนันต์ สมสะอำด จำก SME Jump  

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
กำรท ำกำรตลำดออนไลน์ (Workshop) 
 - เลือกเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้เหมาะกับสินค้า 
 - สอนการท าโฆษณาออนไลน์ 
วิทยำกรภำคเอกชน คณุอนันต์ สมสะอำด จำก SME Jump 

03.00 - 16.30 น. 

 
 
 
 


