
ลําดับ ลําดับ

1 คุณ กองนภา สุวิชากร 24 คุณ เปรมจิต มากไมตรี

2 คุณ ขาลี  ศรีตระกูล 25 คุณ เปรียว พนภัยพิบัติ 

3 คุณ เจษฎา  เชาวนะกิจ 26 คุณ ผริตารีย พิพัทธนสุขกุล

4 คุณ เฉลิมรัตน   คนเจน 27 คุณ พรศุลี รัตรสาร

5 คุณ ชนะพล   นวลขาว 28 คุณ ภัทรานิษฐ มนัสนันตสิน

6 คุณ ชัญญภัค เจตนาสัมฤทธิ์โชค 29 คุณ เยาวลักษณ  วีราสา

7 คุณ เชิดชัย นอยจาด 30 คุณ รุงโรจน โรจนสุรสวัสดิ์

8 คุณ ฐานิดา ทรัพยเปยมลาภ 31 คุณ รุงโรจน ลิมปไพศาล

9 คุณ ณรงคชัย  บุญธรรมาภิบาล 32 คุณ ลภน หวังเสริมวงศ

10 คุณ ณัฐนนท  อัตตนาถวงษ 33 คุณ วรดิเรก มรรคทรัพย

11 คุณ ดารณี พัฒนะธรณี 34 คุณ วราภรณ    อุนปติพงษา

12 คุณ ดารุณี พรชูเกียรติ 35 คุณ ศศภัคค เจริญณัฐพงศ

13 คุณ ธนพินท วินิจวุฒิวงศ 36 คุณ ศิริลักษณ เพ็ชรมงคล

14 คุณ น้ําผึ้ง มาฟู 37 คุณ สันธนา พัฒนะธรณี

15 คุณ นําพณ อมรวงศไพบูลย 38 คุณ สานิตย สงสุรินทร

16 คุณ บุณยฉัตร  แสงฉัตรแกว 39 คุณ สาโรจน ยังโหมด

17 คุณ เบญญาภา  รัฐพิทักษ 40 คุณ สิฐินี อุดมโชคไพบูลย

18 คุณ ปทุมมา  กิจามฤทธิ์สิน 41 คุณ สุมนรัตน  อํามาตยโท

19 คุณ ปราณีย พิลาศรี 42 คุณ อัจฉราภรณ ศรีหลาบ

20 คุณ ปยะนุช เหรียญอารีย 43 คุณ อุษา วุฒิศิลป

หมายเหตุ : 1. ผูมีรายชื่อตามประกาศนี้ ขอใหยืนยันการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่คุณภัทรพร 

                 โทร. 0 2547 5959 - 61 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้น ถือวายกเลิกการเขารวมอบรม

             2. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่มีรายชื่อเทานั้น (ไมรับ Walk In)

             3. กรมไดคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขารับการอบรมตามหลักเกณฑ ดังนี้

                 3.1 เปนผูประกอบธุรกิจแลว 

                 3.2 ตองไมเปนผูอบรมหลักสูตร e-Commerce  Start Up ปที่ผานมา

รายชื่อผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สรางผูประกอบการ e-Commerce รายใหม รุนที่ 4

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 30618 ชั้น 6 สํานกงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับ ลําดับ

1 คุณ Jantasing 22 คุณ ปนสุรางค จันทรสุกรี

2 คุณ กมลนัทธ  แวดอุดม 23 คุณ เปรมจิตต จริยพงศไพบูลย

3 คุณ เกวลิน เลาเจริญพานิชย 24 คุณ พลประวีณ ชาลี

4 คุณ ขจรพล  นัยวิริยะ 25 คุณ ภัทราพร นันททวีผล ยายมาจากรุน 3

5 คุณ จักรพันธ รัตนพร 26 คุณ ภัสรชล พินธุโสภณ

6 คุณ จันทรจิรา ถาวร 27 คุณ ภาคยฤดี เหลาขวัญสถิตย

7 คุณ จันทิรา  ชารป 28 คุณ ภาณุวัฒน วัฒโย

8 คุณ จุฑามาศ  สืบจันทรสวัสดิ์ 29 คุณ มนัสวี พรสิริฉัตรเพชร

9 คุณ ชญาภรณ หวังวิไล 30 คุณ มุกดา แจมประเสริฐ

10 คุณ ชูเกียรติ ปนพุทธิกุล 31 คุณ รมยธีรา ซิมาภรณ

11 คุณ ซีตา บัดติยา 32 คุณ รัชพล

12 คุณ ณัฐ ใชฮวดเจริญ 33 คุณ รุงณพัสวี  เดชาพัชรพันธ

13 คุณ ณัฐจักร หริพจนทวีกุล 34 คุณ วรวุฒิ วงศอัมพรพินิต

14 คุณ ณัฐธยาน  หอวงศรัตนะ 35 คุณ ศิริรักษ สฤษฎผล

15 คุณ เดชา  บุรพวัฒนานันท 36 คุณ ศุภโชค ครองทวีป

16 คุณ ถิร. โอบนิธิชา 37 คุณ สกุลลักษณ  เอ็นดู

17 คุณ ธวัลรัตน ธํารงปยะธันย 38 คุณ สุนีย   ทวีกิจ

18 คุณ นพดล วรรณประภา 39 คุณ สุวิภา ปตตพงศ

19 คุณ บรรเจิด จิระวรสุข 40 คุณ อัจฉรา ไทยมี

20 คุณ ปราณีต อภินันทธนากิจ 41 คุณ อารียา พรวิจิตรพิศาล

21 คุณ ปรียนันท ตันติพงษวณิช 42 คุณ อินทิรา เสวกวัชรี

หมายเหตุ : 1. ผูมรีายชื่อสํารองตามประกาศนี้ เจาหนาที่จะแจงยืนยันการเขารวมกับทานที่ไดรับสิทธิ์เขาอบรม

                ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

             2. การยืนยันสิทธิ์ผูมีรายชื่อสํารองเปนไปตามลําดับของการสมัครเทานั้น ไมเรียงลําดับตามประกาศรายชื่อ

             3. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่มีรายชื่อเทานั้น (ไมรับ Walk In)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  คุณภัทรพร โทร.02 547 5959-60 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (สํารอง)

สรางผูประกอบการ e-Commerce รายใหม รุนที่ 4

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 30618 ชั้น 6 สํานกงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อสํารอง



กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สรางผูประกอบการ e-Commerce รายใหม รุนท่ี 4 

วันท่ี 21 – 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 30618 ช้ัน 6 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ภายใตโครงการขยายตลาดการคาดวย e-Commerce 

วันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 2560 

ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 

การบรรยาย 

- เรียนรูเทคนิคการถายภาพสินคา 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณธนาวุธ ลิ้มพานิชย 

09.00 - 10.00 น. 

ฝกปฏิบัติการถายภาพสินคาสําหรับใชในรานคาออนไลน (Workshop) 

- การประยุกตใชอุปกรณใกลตัวในการถายภาพสินคา 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณธนาวุธ ลิ้มพานิชย และวิทยากรผูชวย คุณบัญญัติ วศินวรรธนะ 

10.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

ฝกปฏิบัติการถายภาพสินคาสําหรับใชในรานคาออนไลน (Workshop) (ตอ) 

- การตกแตงภาพสําหรับธุรกิจ e-Commerce 

- การใสลายน้ําใหภาพสินคาดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

วิทยากรภาคเอกชน  คุณธนาวุธ ลิ้มพานิชย และวิทยากรผูชวย คุณบัญญัติ วศินวรรธนะ 

13.00 - 16.30 น. 

  

วันอังคารท่ี 22 สิงหาคม 2560 

ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 

การบรรยาย 

- แนะนําโครงการ และการเตรียมความพรอมเขาสูธุรกิจออนไลน 

- กรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ 

09.00 - 10.00 น. 

ฝกปฏิบัติสรางรานคาออนไลน (Workshop)  

- การเลือกโฮสติ้ง และการตั้งชื่อโดเมนเนม 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ  และวิทยากรผูชวย  คุณอธิคม  มิตรสมาน 

10.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

ฝกปฏิบัติสรางรานคาออนไลน (Workshop) (ตอ) 

- ลงทะเบียนสรางเว็บไซต และการใสขอมูลเบื้องตน 

- การตลาดออนไลนผาน Social media 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ  และวิทยากรผูชวย  คุณอธิคม  มิตรสมาน 

13.00 - 16.30 น. 

 

 

 



- 2 - 
 

วันพุธท่ี 23 สิงหาคม 2560 

ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 

การบรรยาย 

- รูจักกับหลักการสรางรานคาออนไลนท่ีดี 

- องคประกอบตางๆ ท่ีถูกตองท่ีควรมีในรานคาออนไลน 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ 

09.00 – 10.00 น. 

ฝกปฏิบัติสรางรานคาออนไลน (Workshop) (ตอ) 

- การใสภาพสินคาและการจัดหมวดหมู 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ  และวิทยากรผูชวย  คุณอธิคม  มิตรสมาน 

10.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

ฝกปฏิบัติสรางรานคาออนไลน (Workshop) (ตอ) 

- การตกแตงรานคาออนไลน 

- ติดตั้งระบบรับชําระเงิน และบริหารจัดการระบบการจัดสงสินคา 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ  และวิทยากรผูชวย  คุณอธิคม  มิตรสมาน 

13.00 - 16.30 น. 

 

วันพฤหัสบดท่ีี 24 สิงหาคม 2560 

ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 

การบรรยาย 

- วิธีการวางแผนและดําเนินงานธุรกิจออนไลนในฐานะผูบริหาร 

- เขาใจถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต 

- ระเบียบกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ 

09.00 – 10.00 น. 

ฝกปฏิบัติสรางรานคาออนไลน (Workshop) (ตอ) 

- ทําการตลาดออนไลนเบื้องตนสําหรับรานคาออนไลน  

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ  และวิทยากรผูชวย  คุณอธิคม  มิตรสมาน 

10.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

ฝกปฏิบัติสรางรานคาออนไลน (Workshop) (ตอ) 

- ทําการตลาดออนไลนเบื้องตนสําหรับรานคาออนไลน (ตอ) 

วิทยากรภาคเอกชน  คุณภวิณ  แยมประเสริฐ  และวิทยากรผูชวย  คุณอธิคม  มิตรสมาน 

13.00 - 16.30 น. 

 

 

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

 

 



การเดินทาง 
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