
ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

ก จ

1 กณิการ  เนียมทวม 22 จริญญา  เรืองเนตร

2 กนกนันท  ลักษมีสถาพร 23 จักรวาล  ชิดชอบ

3 กนกวรรณ  ดุษฎีพาณิชย 24 จันจิรา  สาครขํา

4 กมลฉัตร  มูลสทาน 25 จันทรเพ็ญ  กุลพงษศรี

5 กรกฤต  กิระนันทวัฒน 26 จิดาภา  เบญจศาสตร

6 กฤษฎา  ทวานนท 27 จิตตินี  เจริญจิตต

7 กัญจนาวัลย  เลิศบรรจงงาม 28 จิตติมณฑ  ปรีดานุชาต

8 กันตภณ  สุกิตติพร 29 จิตรา  จันทรแสง

9 กันยารัตน  ศรีอินกิจ 30 จิตริณี  รัชตโรจน

10 กัปปน  จินตบุตร 31 จิรพา  ถนอมจิตร

11 กัลยรวี  เรืองสุธีระกิจ 32 จิรวรรณ   โอพรสวัสดิ์

12 กัลยาณี  จิราจินต 33 จีรวรรณ  ตังคเศรษฐกุล

13 กิตติคูณ  โคมินทร 34 จีฬาภรณ  จงมุม

14 เกรียงไกร  วิวัฒนเจริญกิจ 35 จุฑามาศ  จันทะลา

15 เกรียงไกร พิณทอง 36 จุฑามาศ  สืบจันทรสวัสดิ์

16 เกลา  รันจรูญ 37 จุติ  รัตนศิริ

17 เกียรติศักดิ์  นิติวิธี 38 เจนศิลป   กมลวันศุภณัฐ

18 เกียรติศักดิ์  อุดมรักษ 39 เจษฎา มานทอง

ค ฉ

19 คมสันต  จันทหาร 40 ฉันมณฑน  ทองสมจิตติ์

20 คริษฐฉัตตา  พิบูลศุภเชียร 41 เฉลิมชัย  เอี่ยมสังวาลย

21 คัชชาตา  เจริญวงค 42 ชญาภรณ  หวังวิไล

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมมนา

หัวขอ "เพิ่มยอดขายดวย Line@"

ณ  ศูนยฝกอบรมชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สนามบินน้ํา จังหวัดนนทบุรี



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

ช 71 ชุลีวรรณ  อัศววิทูรทิพย 

43 ชฎาพร  จิตรสกุล 72 โชติกา  ชีพนนทกุล

44 ชณภัช  ลิ่มสืบเชื้อ 73 โชติกา  โยควิบูล

45 ชณิดาภา  ภาสฐาชณันท ฐ

46 ชนกนาฎ  แซโลว 74 ฐานุตรา  สรางสุขดี

47 ชนนิกานต  โลกโบว 75 ฐาปณัฐ  อัศวจุฬามณี

48 ชนมศุภางค  หอเจริญ 76 ฐิติพร  จิรกาวสาน

49 ชนากานต  กองวิวัฒนสกุล 77 ฐิติมา  แซจึง

50 ชนิษฐภัค  อภิณหพัฒนโชติ 78 ฐิติมา  ตังคเศรษฐกุล

51 ชนิสา  องคธนะสุข 79 ฐิติมา  อุดมพรอมเดช

52 ชมเพลิน  จิตรสกุล ณ

53 ชยุต  เต็มรังสิธรรัตน 80 ณชกุล  ชัย

54 ชวดล  ตั้งจิตเกษมกุล 81 ณชญาภา  ไชยสงคราม

55 ชวลิต  ดุรงคพิศิษฏกุล 82 ณชญาภา  ไชยสงคราม

56 ชัชภัทรนันท  จิรานันตรัตน 83 ณฐพล  โกสมนึก

57 ชัญญรัชญ  ฐณัฏฐณรัณ 84 ณฐมน  ดีปะติ

58 ชัยชนะ  ขันติสิทธิ์ 85 ณภัค  ปทิตชัยเกษม

59 ชัยยุทธ  เชิงสมอ 86 ณภัทร  ชัยยะภักดี

60 ชัยฤทธิ์  วัสรสิฏฐ 87 ณรงคศักดิ์  อัสนี

61 ชัยวัฒน  ชลิตสงคเคราะห 88 ณัชชา  ลวนรัตนา

62 ชาคริต  เจียมวงษา 89 ณัฏฐิณี  ธีรวัฒนวาที

63 ชาตรี  ถิรวรกุล 90 ณัฏนรา  จุลเวช

64 ชาลิสา  ฉายากุล 91 ณัฐ  ใชฮวดเจริญ

65 ชินาภา  กุลกิตติวศิน 92 ณัฐกานต  ศิริปทุมมาศ

66 ชุติมา  ชัยสําเร็จ 93 ณัฐนนท  อัตตนาถวงษ

67 ณัฐจักร  หริพจนทวีกุล 94 ณัฐนันท  สีมะเสถียรโสภณ

68 ณัฐชา  เอี่ยมธนาพร 95 ณัฐวุฒิ  วัชรถานนท

69 ณัฐธยาน  หอวงศรัตนะ 96 ณิธิกร  โชคอนันต

70 ชุติมา  ตันสงวน 97 ณัฐิกา  แซเอี้ยว



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

ด 122 ธิดารัตน   เชื้อสงา

98 ดวงทิพย  อนุวารีพงษ 123 ธีรพจน  เมฆเอี่ยมนภา

99 ดวงพร  เกตุกัปตัน 124 ธีระศักดิ์  ลีลาเมธากุล

100 ดารณี  พงษสาระนันทกุล น

101 ดาริกา  ศรีศุข 125 นงเยาว  ชาลี

102 เดชา  บุรพวัฒนานันท 126 นนทวัฒน  เดนดวง 

103 เดวิช  กลิ่นอดุง 127 นพวรรณ เจริญวงศพานิช

ต 128 นภสร  ศิริภักดี

104 ตรีพล  เกรียงกิรากูร 129 นภัสภรณ  ขันติวัฒนา

105 ตฤณ  อวมสอาด 130 นภาพร  สถิตธรรมนิตย

106 ตุลาพร  ฉวีปลัง 131 นฤมล  ชาตวัฒนานนท

ท 132 นฤมล  ศิริขวัญพงศ

107 ทรงเกียรติ   อภิชัย 133 นฤมล  อุนจิตติ

108 ทิพวรรณ  เฉลิมทอง 134 นวพร  ภูวรวรรณ

109 ทิพวรรณ  พุคคะบุตร 135 นวพร  ศิลาเจริญธนกิจ

110 ทิมล  ภูอิสระกิจ 136 นวิยา  รติกุลจรัส

111 ทิศารัศม   นันทิบุญญะพัฒน 137 นันทรัตน  เตชะธิการ

ธ 138 นันทรัตน  พรหมเมฆประธาน

112 ธนกร  บุญเสริม 139 นันทิต  ธารินเจริญ

113 ธนภัทร  วงศวิจิตรวณิช 140 นัยรัตน  หริพจนทวีกุล

114 ธนายุทธ  จิรัฐพงศ 141 นิตยา  ชไนศวรรย

115 ธนิกานต  พลฑา 142 นิรมล  ชูศิลปกุล

116 ธรรมสรณ  นาวิไลเจริญ 143 นิลาวัลย  กุลประดิษฐ

117 ธราธิป  ออนศรี บ

118 ธัชพล  บุษราคัมวงศ 144 บุญญฤทธิ์  มณีแจม

119 ธัญชนก  ศรีทอง 145 บุญสวาง  จันทรมัณฑนา

120 ธันยกานต  ขวัญไชยโภคา 146 บุศรา  รันจรูญ

121 ธันยนิชา  ธนชาติธีรเวสม 147 บุษยวรรณ  ศานติวรางคณา



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

ป 174 พรธิรัตน  ธิติพงศวรกุล

148 ปณพร  สังขสุวรรณ 175 พรพิมล  อิทธิวิบูลย

149 ปทิตตา  ผิวออน 176 พรหมภา  ดวงชวนันท

150 ประพิณ  พัวภัทรกุล 177 พรอพันธุ  จาตุรงคกุล

151 ประสิทธิ์  กลางเสนา 178 พลเชษฐ  มหาเอกอนันต

152 ประสิทธิ์  ปทมผดุงศักดิ์ 179 พลยุกต  ประสิทธิ์มณีรัตน

153 ปรัชญาวิชร  นันตสุริวงษ 180 พลวัฒน  กอเกียรติตระกูล

154 ปรีชา  ไกรสิริเดช 181 พวงแกว  ปริญญานนท

155 ปรียฉัตร   รังสิธนานนท 182 พัชรากร  รุงกาญจนธํารง

156 ปรียนันท  ตันติพงษวณิช 183 พัชรี  เจริญลาภล้ํา

157 ปณณณพัทธ  วงษสุวรรณ 184 พัชรี  ลีวัฒนกิจ

158 ปณณณัฏฐ  สุดฟุง 185 พัฒนฐพนต  จรุนาวิน

159 ปทมาพร  ไชยเชษฐพิพัฒกุล 186 พันธวัสส  ทองวิไล

160 ปยะนุช  เหรียญอารีย 187 พันธิตรา  ปราโมช ณ อยุธยา

161 ปยะพร  อาสาสุข 188 พิเชฐ  ธัชศฤงคารสกุล

162 ปุพสร  เขียวปญญา 189 พิมพทิพย  ขัตติยะ

ผ 190 พิมพวรีย  รุจิวิทูรกุล

163 ผกาพันธ  อรพินทเงิน 191 พิษณุพงษ  ถิรโชติภูวนันท

พ 192 พิสิษฐรัตนวารี

164 พงษพิพัฒนชัย  คงมีสุข 193 พีรพงศ  ธงสินธุศักดิ์

165 พชร  ลิ้มวรากุล 194 พีรพล  อริยรัตนา

166 พชรพร  เอี่ยมสหเกียรติ 195 เพ็ญจินันท  วัฒนปฤดา

167 พนิดา  ภัควันต 196 เพ็ญนภา  เพชรกรรพุม

168 พยุงศักดิ์  ทนุผล 197 แพรวนภา  ธนาชัย

169 พรชรัชต  ฉัตรสุพลหิรัญ 198 ไพรัฐ  พานิชยสกุลชัย

170 พรทิตา  พลทะกลาง 199 ไพศาล  มะระพฤกษวรรณ

171 พรทิพย  ชัยวิจิตมลากูล ฟ

172 พรทิพย  ลิขิตบรรจงดี 200 เฟรโดส  เพ็ชรนูร

173 พรทิพย  วัฒนเสถียรกุล



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

ภ 226 ยุทธศักดิ์  ชัยมานะ

201 ภรณลดา  คงสุวรรณ 227 ยุพดี  ธนเรืองศักดิ์

202 ภรณี  วัฒนโชติ 228 ยุพรินทร  ทิณพงษ

203 ภวัต  ปุณยพัฒน 229 ยุพิน  อัศวสุขสันต

204 ภัคจิรา  มียงค 230 ยุมลรัตน  คําเหลา

205 ภัคพงษ  ภาคภูมิ ร

206 ภัทรฐิตา  อมรพิชชาวัฒน 231 รักษรุงอรุณ  ปญญาวชิราภรณ

207 ภัทรภารัศมิ์  รอดเชื้อ 232  รจิต  อุนจิตติ

208 ภัทศิรินทร  กลิ่นจันทร 233 รัชพล  สัตยวาท

209 ภัสสรวรัญ  บุญญาธิเศรษฐ 234  รัตนาวดี  มณีพันธุ

210 ภาณุ  คําเทศ 235 รัตมณี  ทาทราย

211 ภาณุวัฒน  วัฒโย 236 รัศมิ์เกลา  ปลื้มอารมย

212 ภานิชา  ทองวิทย 237 รุงรัตน  พจนธนมาศ

213 ภารดี  ปยนันทวารินทร ล

214 ภูษณิศา  ปุญพิศุทธ 238 ลดาวัลย  วรวงศเธอ

ม 239 ลมัย  กิตติสยาม

215 มณทิชา  แจมสุวรรณ 240 ลัดดา  เชี่ยววัฒนา

216 มนนิชา  หรูวัฒนานนท 241 ลายบุหงา  ไมสนธิ์

217 มนสวรรณ  ศรัณยเวชกุล 242 ลิลิน  กอวุฒิกุลรังษี

218 มานะ  เพชรดํารงคสกุล 243 ลูกยอด  ไชยธานี

219 มานิตา  จัมมวานิชกุล ว

220 เมษิญา  สุขสวัสดิ์ 244 วงศกร  โชติวิบูลธนวงศ

221 ไมตรี  เนตรมหากุล 245 วชิรวิชญ  หริพจนทวีกุล

ย 246 วนิดา  ยังวนิชเศรษฐ

222 ยงยุทธ  คํามวง 247 วนิตา  ออนลิค

223 ยงยุทธ  คุนทา กฤษฎิธาดาพงศ 248 วรงคภรณ  เทียนทอง

224 ยศพัทธ  เหลืองสดใส 249 วรณัน  พันธุแกน

225 ยาใจ  ไพรัศมีพูลกุล 250 วรดิเรก  มรรคทรัพย



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

251 วรพล  เกิดเจริญ 280 วิไล  ถิระบัญชาศักดิ์

252 วรรณธิดา  เอกบุตร 281 วิวรรณ  หาญอมร

253 วรรณพร  มรรคทรัพย 282 วิวัฒน  อัศวศิริเลิศ

254 วรรณรัฐ  เณรหลํา 283 วีณา  ปนนา

255 วรรณวรี  สรรพกุลโรจน 284 วีรยา  เจริญอาภรณวัฒนา

256 วรรณา  ทิพยทยารัตน 285 วีรวรรณ  ฉัตรฉายแสง

257 วรวรรณี  พงษชาญชวลิต 286 วีรวัฒน  วิริยะปญญา

258 วรวุฒิ  นิสภกุลธร 287 วีราภรณ  อักษรศรี

259 วรัลชญาน  ธนาลักษณวงศ ศ

260 วรากร  ศิลปศาสตร 288 ศตวรรณ  ทองเครือมา

261 วราปภา  นวัตธนะกร 289 ศนันทตฉัตร  ศรีสนธิยากุล

262 วรินทร  เมธีสุธากร 290 ศรีแพร  เกื้อกูล

263 วลัญชรัศมิ์  บุญฤทธิ์ 291 ศศินา  ธนากุลวิตรา

264 วสุมา  เต็งหัตถกร 292 ศศิพันธ  นิตยะประภา

265 วัชรี  เมฆทวีกูล 293 ศักดิ์ดา  เสนหา

266 วันชัย  คงศักดิ์ศรีสกุล 294 ศานิต  ชุติมากุล

267 วันชัย  จงเจียมดี 295 ศิริชัย  ชวยขาว

268 วันทนีย  พิทยาภรณ 296 ศิริพร  แกลวทนงค

269 วาริท  นอยเกิด 297 ศิริพร  ชื่นชอบ

270 วิชัย  วีระสกุลทอง 298 ศิริพร  ทองดี

271 วิชิต  วานิชธนันกูล 299 ศิริพร  บรรพจุลจินดา

272 วิเชียร  งามสมศักดิ์สกุล 300 ศิริพรรณ  สังขประเสริฐ

273 วิตดา  มิ่งมหากุล 301 ศิริวรรณ  พระยานอย

274 วิภพ  ลอมเขต 302 ศิริอร  ยาตรา

275 วิภา  โสภณอุดมพร 303 ศุภชัย  กิจเจริญ

276 วิภาดา  เจาสม 304 ศุภวิญญ  ธนศุภฤกษ

277 วิภาภรณ  วีระสกุลทอง 305 ศุภากาญจน  ตังคเศรษฐกุล

278 วิลาศ  ดีมานพ ษ

279 วิลาสินี  ชูรัตน 306 ษมา  เสถียรราษฎร



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

ส 335 สุธิสาร  ปฏิภาณเทวา

307 สกาว  รัตนมงคล 336 สุธีร  ลีลานันทกิจ

308 สมเกียรติ  ถิระศักดิ์เจริญ 337 สุภัสสร  อมรเศรษฐชัย

309 สมพร  สารีวงศ 338 สุมณฑา  วงศเงิน

310 สมรทิพย  ศรีเปลี่ยนจันทร 339 สุมณฑา  วงศเงิน

311 สมรัก  รุจิมณีพงศ 340 สุเมธ  ฟูเฟอง

312 สมหญิง  ศรีสําเริง 341 สุเมธ  มาตรทอง

313 สมหวัง  ชาวโพธิ์หลวง 342 สุรชัย  ดุษฎีเมธา

314 สรยุทธ  อังคณานุกิจ 343 สุรสิทธิ์  อุดมธนวงศ

315 สรรเสริญ  สัตถาวร 344 สุรางคนา  ชัยประสิทธิ์ผล

316 สรวีย  รัฐพิทักษถิรดา 345 สุวพิชญ  อธิมุตติกุล

317 สลิล  ยิ่งศิริ 346 สุวรรณี  สุชาติกุลวิทย

318 สหัสชา  น้ําทิพย 347 สุวิภา  ปตตพงศ

319 สายลม  เอี่ยมวิจารณ 348 เสาวลักษณ  เรืองเนตร

320 สายไหม  หาญสุวัฒน 349 แสงเดือน  นุมฉ่ํา

321 สิทธิชัย  นามสกุล ห

322 สิริลักษณ  สิทธิมงคล 350 หนึ่งฤทัย  หาญอุทัยกิจ

323 สิริวรรณ  หวังวิไล 351 หยาดวนา  แกวทวีทรัพย

324 สุกัญญา  ศรุติลาวัณย อ

325 สุขสันต  สุพรรณบัฎ 352 อดิพงษ  วาดี

326 สุคนธทา  ศรีโมรา 353 อดิศร  ทองอุดม

327 สุจิรา  เจริญจิตร 354 อธิษฐ  ภวัครคุณ

328 สุชญา  มลิวัลย 355 อนันต  พูลทรัพย

329 สุชัญญา  วรรักษกุล 356 อนีส  เพ็ชรทองคํา

330 สุชาดา  ตั้งเลิศสัมพันธ 357 อนุรักษ  หวังดํารงวงศ

331 สุชาดา  รามัญอุดม 358 อนุษรา  ไชยชนะ

332 สุชาดา  หันสวาสดิ์ 359 อภิชัย  เจริญกิจวชิรเมธี

333 สุทธิวัสส  ธรนนทบุญสง 360 อภิรดี  ลี

334 สุธัญญา   คลังสิน 361 อภิวันท  แทเที่ยงธรรม



ลําดับ รายชื่อ ลําดับ รายชื่อ

362 อมราภรณ  ไพศาลทรัพย 374 อัษฎาวุฒิ  สุริยะ

363 อรนุช  โหแจม 375 อารยา  พรบรรเจิดกุล

364 อรพินท  สินอมรเวช 376 อาริสาร  ถิระวรเสฏฐ

365 อรรถวุฒิ  เลาหภักดี 377 อิฏฐวัชร  ณัฐประสิทธิกุล

366 อักกพล  อิทธิถาวร 378 อุเชนี  ธีรอําพน

367 อังกาญจน  เลิศฤทธิ์เดชา 379 อุบลทิพย  ตีระศิริไพศาล

368 อังกูร  เลิศฤทธิ์เดชา 380 อุไรวรรณ  พัวไพบูลย

369 อัจฉรา  ลีลานันทกิจ 381 อุษา  วุฒิศิลป

370 อัจฉราพร  ศรีออน 382 ไอรินทร  กรณกวินโรจน

371 อัญชลี  อรุณรัตนากุล 383 Teerawat  SaeLee

372 อัญชิสา  กมลบุตร 384 ubonratana  tirasiripaisan

373 อัมพร  ประสิทธิเวช

สวนสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

02 5475959-61



 

 

 

กําหนดการ 

สัมมนา “เพ่ิมยอดขายดวย Line@ 

วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

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

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น. การตลาดดิจิทัลและการสรางสาวกของแบรนดกระตุนยอดซ้ือซํ้าผาน Line@ 
    วิทยากรภาคเอกชน : คุณปฤณ  จําเริญพานิช 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น. เรียนรูเครื่องมือตางๆของ LINE@ และ Workshop อยางงายๆผานมือถือ  
    วิทยากรภาคเอกชน : คุณปฤณ  จําเริญพานิช 

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

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
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