
หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

วันที่ 17 - 18 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31 คุณ  กัลย์รวี          กอบการบดี

7 32 คุณ  ศิริวรรณ        สิทธิพงศากร

8 33 คุณ  ศศิวิมล         ตั้งสมบูรณ์กิตติ

9 34 คุณ  อังคณา         ฉัตรแก้ว

10 35 คุณ  ปพนพัทธ์      อธิษฐ์ดิษฐ์

11 36 คุณ  บุษรา            วัฒนชูสกุล

12 37 คุณ  ชวลิต            เก้าวงศ์วาน

13 38 คุณ  อณัฐ             กรรณิกา

14 39 คุณ  จารุณี           จันทรกลกิจ

15 40 คุณ  น้ำทิพย์         ธรรมสาส์น

16 41 คุณ  ปรีชา            ต่อเจริญ

17 42 คุณ  ฤดีรินทร์        กิจทวีปวัฒนา

18 43 คุณ  เกศรา           เกิดศุข

19 44 คุณ  นันทรัชต์        เล็บครุฑ

20 45 คุณ  บุญทิพ          สันติภาพ

21 46 คุณ  ธนรัชต์           รัตน์ธนารักษ์

22 47 คุณ  ระพีภรณ์       อัศวเศรษฐชัย

23 48 คุณ  สุนันทา         จองวรรณศิริ

24 49

25 50

คุณ  ศิริวรรณ            เจียงทองเลื่อน

คุณ มานะ                เพชรดำรงค์สกุล คุณ  ลภัสรดา        สินแสน

คุณ สุจิตรา              พงศ์พิศุทธ์ิโสภา คุณ  ธนวัฒน์         ไคร้วานิช

คุณ  อริสราภรณ์       พูนไชยศรี

คุณ  พัชรินทร์            อุกฤษณ์

คุณ  กรรณิการ์          เบญจเทพานันท์

คุณ  นิศาชล              วิสัย

คุณ  พอเจตน์            มณีรัตน์

คุณ  ไพรมณี             เฉิดผล

คุณ  กาญจนา           เอี่ยมธีระไพบูลย์

คุณ  ทิพยรัตน์            บุญนิตย์

คุณ  อดิตถ์นันต์         รุ่งสว่างสุคนธ์

คุณ  เขมจิรา              ยะใจมั่น

คุณ  ปัทมนันท์          นิทัศน์สันติคุณ

คุณ  ศิริพร                 บัวพุ่ม

คุณ  สุภัสสรา            ปานนท์

คุณ  วงศกร               โชติวิบูลธนวงศ์

คุณ  นิฌารีส์             เหลือคณานันต์

คุณ  จัตุชัย                อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณ  ชลิตา            วิจิตรสุข

คุณ  มานิตา              จัมมวานิชกุล

คุณ  ณัฐยาภรณ์        ภู่เกษร

คุณ  พิมพกานต์         ไชยสังข์ คุณ  อรนุช          ชำนาญจิต

คุณ  กนกพัฒน์          การรุณเพชร คุณ  เจนจิรา         พุ่มนิคม

คุณ  เยาวลักษณ์       ภู่ระหงษ์ คุณ  พชร              แก้วนุกูล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

คุณ  ณัฐชภรณ์         บุตรทรัพย์ คุณ  สุกัญญา     เขียวรัตน์



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วันที่ 17 - 18 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 คุณ จุรีรัตน์ แน่นแผ่น 18 คุณ ฐิยาณีย์ ยับสุวรรณกุล

2 คุณ ประพันธ์ ยอดแก้ว 19 คุณ ศิวนนท์ จิรอัฑฒากร

3 คุณ จิตรา ศรีสังข์ทอง 20 คุณ นายนรสิงห์ เพ็ญประไพ

4 คุณ ศิริมาศ สุวรรณสังข์ 21 คุณ วชิระ นกอักษร

5 คุณ สุณีย์ พ่วง 22 คุณ นเรวัฒน์ บัวสังข์

6 คุณ สุพรรณี แก้วเถือน 23 คุณ บุญจิตร กาละวิก

7 คุณ วิรัตน์ นุ่มนวล 24 คุณ สายสุดา พิทักษ์กาญจน์

8 คุณ จุไรวรรณ ศรีพุฒ 25 คุณ ยินดี เพ็ชรเก้ือ

9 คุณ จรัญ จันทร์ใหม่ 26 คุณ สำรวม ขวัญสง

10 คุณ อรุณ ดำคุ้ม 27 คุณ นาฎยา โฉบทอง

11 คุณ วีระพงษ์ รวยดี 28 คุณ อรวรรณ พรอนุวงศ์

12 คุณ ทวีศักดิ์ บัวเพชร 29 คุณ นึงนุช สิงห์โอภาส

13 คุณ ละออง ฤกษ์มงคล 30 คุณ สายชล มรกต

14 คุณ วัชรชัย นวนมี 31 คุณ วรรณี สมพืช

15 คุณ อรณิชา  พลภักดี 32 คุณ สณัฐพน รัญเสวะ

16 คุณ ศิริพงษ์ ศรพราหมณ์ 33 คุณ จิตตรา พิบูรณ์

17 คุณ ดรรชณี นับสุวรรณกุล 34 คุณ ในชิยา นาวากาญจน์

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด เชียงใหม่ รุ่นที่ 3

สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 - 18 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 คุณ กัลยา แปงศิริ 26 คุณ ณัชชา สุริยวงศ์

2 คุณ จุฑารัตนฐ์ พิมพะสิงห์ 27 คุณ ปนิฏฐา สะอาด

3 คุณ ธีระศักดิ์ ญาณสาร 28 คุณ กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

4 คุณ ภานุวัฒน์ ชัยเฉพาะ 29 คุณ พัฒนวดี อุตวิชัย

5 คุณ สังคม   แสนบุดดี 30 คุณ นงนภัส พรรณานวกุล

6 คุณ สุภาพ อุ่นเมือง 31 คุณ อรอำไพ โอศิร

7 คุณ จิรวรรณ พนาอนันต์ไพบูลย์ 32 คุณ มรรธวรรณ ใหม่จันทร์ดี

8 คุณ รุ่งทิพย์  ไชยมงคล 33 คุณ รจนา เพชรล้ำค่า

9 คุณ สุรชัย  แก้วสุพรรณ 34 คุณ สังกาศเพชร ไพรินทร์

10 คุณ นิรุตต์ บุญศิริ 35 คุณ ชนิภา งามวิจิตวงศ์

11 คุณ โสดา บุญศิริ 36 คุณ พุฒิพัฒน์ อัญมณีโรจน์

12 คุณ รชต์เขตต์   โรจนมณเฑียร 37 คุณ นวพล ประกายศักดิ์

13 คุณ ธณิกานต์ สิริพิเชียร 38 คุณ กิตติศักดิ์ ชลประเสริฐสุข

14 คุณ ฐณนนฑ์ ธนกรโชติ 39 คุณ สิริพงษ์  ผาสุข

15 คุณ นงเยาว์ ทนันชัย 40 คุณ สิทธาร์ จันทร์สาคร

16 คุณ อุมาพร เสียงสูง 41 คุณ พิมพรรณ วรรณดี

17 คุณ ทักษพร พรหมวัชรานนท์ 42 คุณ เกศสุภีย์ พิธุพันธ์

18 คุณ ดารา วงศ์วรรณ 43 คุณ เจตศนินท์ สุทธวิรีสรรค์

19 คุณ ธีรพันธ์  โกมลรัตน์ 44 คุณ มัสกุล ธีรชุกิจจา

20 คุณ กนกรัศม์ เครือดวงคำ 45 คุณ ณัฐญา ถ่ินธรรม

21 คุณ วุฒิพงษ์ วงศ์นาค 46 คุณ จิราธร สมิทธิกุล

22 คุณ ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง 47 คุณ ปรรณสรณ์ ขันแก้วมิ่ง

23 คุณ เมธาพร ดีน้อย 48 คุณ ณัฐกานต์ ทรายคำ

24 คุณ รัชยาภร ถาวร 49 คุณ นิโลบล ปิงโกดก

25 คุณ ปชาบดี ย่ิงยง

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด ขอนแก่น  รุ่นที่ 4

สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 17 - 18 เมษายน 2561

ลำดับท่ี ลำดับท่ี

1 คุณ ศศิร์อร ธนโชคจรัสพงษ์ 17 คุณ ณิชาภา ศรีบุญเรือง

2 คุณ ธนพร บึงมุม 18 คุณ สุเทพ  ช่างเกวียน

3 คุณ มิ่งชวัญ จองชัย 19 คุณ ณัฐชัย ม้าทอง

4 คุณ พิเชษฐ์ ดาผา 20 คุณ เรืองอุไร ชาเป

5 คุณ เปรมฤดี ธารณกุล 21 คุณ เชิดชัย วชิรปัญญาวัฒน์

6 คุณ อรสา พยัคฆกุล 22 คุณ ณัฐรุจา วชิรปัญญาวัฒน์

7 คุณ พีรวัส ทองสุข 23 คุณ ส้มจีน  โยมา

8 คุณ เพลินพิศ โตคีรี 24 คุณ สมเกียริต ปานจันทา

9 คุณ อริยพัฒน์ พิบูรณ์ชัย 25 คุณ รุ้งฤดี จิรเกษมสุข

10 คุณ สายสมร ดาก่ำ 26 คุณ ทิพวรรณ จันทะวงษ์

11 คุณ เข็มทอง เหลาลา 27 คุณ กิตติภณ อนุสุริยา

12 คุณ พเยาว์ แสนบุราณ 28 คุณ ณภัทร โคตรศาลา

13 คุณ อำไพร อาจมนตรี 29 คุณ อำนาจ จันทร์สอง

14 คุณ โสภา ชมชิด 30 คุณ รัตนาภรณ์ วงเส

15 คุณ นิภา มิลินทวิสมัย 31 คุณ สุปราณี  มโนราช

16 คุณ จรัสพร ศรีพุทธา 32 คุณ มัณฑนา เล็กสมบูรณ์

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 5

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

คุณ  เปรมวดี        แก้วบุรี

คุณ  นวพร            กอบวิทยากุล

คุณ  ภัทรมน         เกิดสมพงษ์

คุณ  พรเทพ          ศานติกรถาวร

คุณ  นฤมล           อุ่นจิตติ

คุณ  กรวิกา          ยมจินดา

คุณ  เกียรติยศ      อินสว่าง

คุณ  เชาว์รัต          ทิมยองใย

คุณ  ญาฑิชา        ฉัตรชนาดิลก

คุณ  อำนวยพร      ชีหรั่ง

คุณ  สิริลักษณ์      สิทธิมงคล

คุณ  กล้วยไม้        สาครวงศ์วัฒนา

คุณ  ษมา              เสถียรราษฎร์

คุณ  สุณีย์             วรรณโร

คุณ  ริญญรัตน์      กุลพัฒน์วรางค์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

คุณ  มาริสา          มังกร คุณ  รณกฤต        ทิพหิรัญกุล

คุณ  สุภวุฒิ          วงษ์วิมล

คุณ  เขตร์ดาว      จนาพิระกนิฏฐ์ คุณ  นรีกุล           ผลิตผลการพิมพ์

คุณ  พรพยนต์      ทวีชัยวุฒิกุล คุณ  กษมน          พลังตระกูล

คุณ  นฤมล          รุจิภิญโญนนท์ คุณ  จันทร์เพ็ญ    ศรีบูรไชย

คุณ  ณัฐวุฒิ         พูนผล

คุณ  พัชร             วรรณสังข์ คุณ  ชัชชลัยย์       ทองประเสริฐ

คุณ  วรีวรรณ์        ศรีปิยนพ

คุณ  ปริยากร        เนียมหะ

คุณ บุษบา            อุตระ

คุณ  พิสิษฐ์          โชติวงศานันต์

คุณ  สมหญิง        ศิริเวินยวง

คุณ  อมราภรณ์     ไพศาลทรัพย์

คุณ  ประสงค์        คชสาร

คุณ  เพ็ญพักตร์    มโนธรรม

คุณ  วิเชียร           สรวงทอง

คุณ  ภริตา            จตุรภุชพรพงศ์

คุณ  ฉันทนา         ลิขิตธรรมวงศ์

คุณ  ปียะวรรณ     ประมวลทรัพย์

คุณ  เปิ้ล              พินทุสุนทร

คุณ  หทัยชนก       สัมฤทธ์ิ

คุณ  นุชรีย์            สว่างตระกูล

คุณ  ดริษา            สร้อยคำ

คุณ  วิภาพรรณ     สุคนธ์สวรรค์

คุณ  การณ์พงศ์    เสียงสุวรรณ คุณ  วรพร             หอมเอนก

คุณ  สุพาณี          ชัยสิทธ์ิเมฆินทร์ คุณ  สิริพนธ์          พูนศิริชัยกิจ

คุณ  ลดาวัลย์        ไชยมนตรี

คุณ  ยศยา            เย็นใจ



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 6

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วันที่ 19 - 20  เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 คุณ ธิดารัตน์ นวลเสือ 19 คุณ อรณิชา พลภักดี

2 คุณ สมพงค์ เจษฎารมย์ 20 คุณ ซุนนียะฮ  แมนศรี

3 คุณ กัญจนพร แพรพระนาม 21 คุณ วาสนา วิมลทรง

4 คุณ ทนงศักดิ์ ถาพรพันธ์ 22 คุณ ปภัษณัญ พรหมชาติ

5 คุณ ศรวนีย์ กำลังเก้ือ 23 คุณ จิรารัตน์ ชมพูทอง

6 คุณ นงเยาว์ จันทร์ภักดี 24 คุณ นิรมล มากเกลี้ยง

7 คุณ รัตติกาล เศวตสุทธิสิริกุล 25 คุณ อรรทิญา ตำภู

8 คุณ จำเป็น ดำหนูอินทร์ 26 คุณ สิริวิมล คงเจาะ

9 คุณ วิชุดา สุขเกษม 27 คุณ พัฒนะ พลอินทร์

10 คุณ อภิชาติ พัฒณสำราญเผ่าพงษ์ 28 คุณ อุไร จันจำปา

11 คุณ อรณฤดี  พัฒณสำราญเผ่าพงษ์ 29 คุณ พิสณห์ คงพรหม

12 คุณ นางบุญเรือน ทองจำรัส 30 คุณ จอมขวัญ ช้างเพ็ง

13 คุณ กัลยา ภิรมย์รักษ์ 31 คุณ กมลลักษณ์ ทองสมัคร

14 คุณ จุไร อินทร์ทอง 32 คุณ พันธิพา  แคนยุกต์

15 คุณ เฉลา อินทรฤทธ์ิ 33 คุณ ภาคภูมิ สุทธิเดช

16 คุณ มลิวัลย์ คงเก้ือ 34 คุณ ศิริพร อ่อนแก้ว

17 คุณ ศรัณรัตน์ ศรีโรจน์สุธา 35 คุณ กุสุมา โรจน์รัตน์

18 คุณ สรวีย์ พลภักดี

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด เชียงใหม่ รุ่นที่ 7

สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 คุณ กมลวรรณ คำดี 17 คุณ มาลินี คุปตรัตน์

2 คุณ ปิยะมาศ พิพัฒน์พัลลภ 18 คุณ  ปฐมา เดชะ

3 คุณ อาคม ศิริธีรธร 19 คุณ วรวิทย์ ใจแก้ว

4 คุณ พิมพ์พิศา ศิริไวย์ 20 คุณ เบญจพร บุญประคอง

5 คุณ สุรธิดา   ศรีโพธ์ิ 21 คุณ จิตรกร ทาวัน

6 คุณ จิรากุล วรรณเวก 22 คุณ อัมรินทร์ แก้วมณี

7 คุณ สุนีย์ แก้วสุพรรณ 23 คุณ ณัฏฐนันท์ เจริญถิรทรัพย์

8 คุณ ดร.สุวิจักขณ์ กิตติวโรฬาร 24 คุณ ปิยะ ตระกูลกิจเจริญ

9 คุณ ปาริชาติ ทอก่ี 25 คุณ ศศิร์อร ภัทรกฤดา

10 คุณ อดิศร ทอก่ี 26 คุณ ภูธฤต ณัฐจุรีกิจ

11 คุณ นพดล คำคง 27 คุณ วรัญชลี ไทยยันโต

12 คุณ พนิดา แซ่จิว 28 คุณ อมรรัตน์ ดวงบาล

13 คุณ วันวิสาข์ ธรรมฐิติพงศ์ 29 คุณ ธีรชัย ปิ่นทอง

14 คุณ สุรีย์พัชร์ ปันสกูล 30 คุณ ณชัย บุญ

15 คุณ ประดิษฐ์ อินต๊ะแดง 31 คุณ จรรยา เทพรัตน์

16 คุณ วุฒิชัย ธรรมฐิติพงศ์ 32 คุณ วรัญชลี ไทยยันโต

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด ขอนแก่น  รุ่นที่ 8

สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 คุณ อติรัตน์ ชุติชาติชัย 21 คุณ ณัฐวุฒิ   มูลกัน

2 คุณ จารุณี    นุชชาติ 22 คุณ นิภา   ศรีละว้า

3 คุณ ชาญวิทย์ ไสยประเสริฐ 23 คุณ มุ่ย  นันดี

4 คุณ สิริลักษณ์ วิไลลักษณ์ 24 คุณ พุฒ  กลมน้อย

5 คุณ ดรุณี ธุรนิกร 25 คุณ ละมุล ศรีบัณฑิต

6 คุณ วันวิสาข์ บาเรือน 26 คุณ มณีรัตน์  โสภาจิตร

7 คุณ จิตเทพ ขัดขจร 27 คุณ จุไรรัตน์   ตันติศรีปรีชา

8 คุณ ธนเดช ศรีนวกุล 28 คุณ นงเยาว์ คำศิริ

9 คุณ สมลักษณ์ ศรีนวกุล 29 คุณ ปรีชา หงอกสิมมา

10 คุณ สายทิพย์ ลามา 30 คุณ บุญวาส   สอนวงษ์

11 คุณ ชาลิสา ปัชชาพงษ์ 31 คุณ สมใจ  ลุนพุฒ

12 คุณ วัสราภรณ์ สุทธิสุวรรณ 32 คุณ ศุภมาส  กวีวิวัฒน์

13 คุณ วรไพบูลย์ เหล่านครธรรม 33 คุณ เปรมฤดี ธารณกุล

14 คุณ สมเกียรติ์ ปันจันตา 34 คุณ ธีรารัตน์  ไตรรัตน์วงศ์

15 คุณ พัชรินทร์  สีถาพล 35 คุณ วราณี   ใสโศก

16 คุณ โสภา   ชมชิด 36 คุณ กุลวรรณ  สำราญพัฒน์

17 คุณ สมสวย   บ้งนาง 37 คุณ วันดี  สุทธัง

18 คุณ ทศพร   นาคเงิน 38 คุณ เครือฟ้า  แบนอภัย

19 คุณ วรรณนภา  อิฐรัตน์ 39 คุณ ดวงฤดี สมวงษา 

20 คุณ เพลินพิศ โตคีรี 40 คุณ อัมพร   พินิจมนตรี

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)



หลักสูตร   ปั้นยอดขายให้โต Go Online

จังหวัด จันทบุรี  รุ่นที่ 9

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

ลำดับที่ ลำดับที่

1 คุณ รำไพ คุ้มปลี 25 คุณ อรชร เพ่ิมพวก

2 คุณ ทยาวีร์   รวงผึ้ง 26 คุณ นงค์เยาว์ สีสุโข

3 คุณ วลัยรัตน์ กฤตภาสชญานนท์ 27 คุณ ประยุทธ พานิชพันธ์ุ

4 คุณ ดวงจันทร์ แก้วใจ 28 คุณ พิชิต หมั่นประเสริฐดี

5 คุณ ฌานิภัค วัฒนะชัย 29 คุณ อาคิรา เจียมรัตนศิลป์

6 คุณ พรไพลิน พุ่มประสาท 30 คุณ สุดารัตน์ เจาะพรมมา

7 คุณ ชินวัฒณ์ รัตนวนิช 31 คุณ เยาวเรศ บัวหลวง

8 คุณ กรนภา จินตการฤกษ์ 32 คุณ อังคณา สัทธาธรรม

9 คุณ ชยุตม์ ปัญญาชัยวุฒิ 33 คุณ สหพัฒน์  นุกูลกิจ

10 คุณ สมพร  คำภีระ 34 คุณ วรพชร วงษ์เจริญ

11 คุณ ชัยยงค์ แสนยศ 35 คุณ พิชญาภา รักษาราษฎร์

12 คุณ สมบัติ บำรุงพนิชถาวร 36 คุณ ศุภฤกษ์ ครูเจริญกิจ

13 คุณ อัญญามณี ไชยโกฎิ 37 คุณ ศิริขวัญ นาคนุช

14 คุณ จันทร์ฉาย แซ่เตียว 38 คุณ อนงค์นาถ เหรียญทอง

15 คุณ จริยา ตั้งรักษาสัตย์ 39 คุณ กุลภัค สุขสำราญ

16 คุณ โสภา เก้อขัน 40 คุณ พุทธไนย ตันมณี

17 คุณ กีรติ นิตย์จินต์ 41 คุณ ลภัสรดา เพ็ชรคง

18 คุณ น้อง บุญมานะ 42 คุณ ภัทราพร เจริญกิจ

19 คุณ อนงค์ กุลเว่ 43 คุณ เฉวียง รัตนคราม

20 คุณ นางสุภาพร  นิยมกิจ 44 คุณ ทรงศักดิ์ ศิริเจริญธรรม

21 คุณ บรรณธร  สุทธิสหัส 45 คุณ วิศรุต ก้อนเงิน

22 คุณ วนิภา เชื่อมสุข 46 คุณ วิมาพร วิรัชกุล

23 คุณ สมจิตร หันจางสิทธ์ิ 47 คุณ บุณยวีร์ ชุดสว่าง

24 คุณ กนกพร โภชาคม 48 คุณ จินตนา บัวแก้ว

ชื่อ  นามสกุล ชื่อ  นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน  Offline 2 Online (B2C)
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