
ล ำดบั ล ำดบั
1 คุณ กนกนันท์ ลักษมีสถาพร 29 คุณ ชมเพลิน จิตรสกุล
2 คุณ กมลณ์อรนุช  เรืองจิตรณพ 30 คุณ ชลันรัตน์ ปราถน์วิทยา
3 คุณ กมลรัตน์ ปัญกุล 31 คุณ ชวลิต ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
4 คุณ กรกฤต กิระนันทวัฒน์ 32 คุณ ชวลิต เก้าวงศ์วาน
5 คุณ กฤษฎา ทวานนท์ 33 คุณ ชัชกรณ์  ศรัณย์เวชกุล
6 คุณ กันตพัฒน์ โภคินวัฒนาทัศน์ 34 คุณ ชัชภัทรนันท์  จิรานันตรัตน์
7 คุณ กัลยาณี จิราจินต์ 35 คุณ ชัยยุทธ์ เชิงสมอ
8 คุณ กิตติคูณ โคมินทร์ 36 คุณ ชัยวัฒน์ ชลิตสงเคราะห์
9 คุณ เกียรติศักด์ิ นิติวิธี 37 คุณ ชาลิสา ฉายากุล
10 คุณ เกียรติศักด์ิ อุดมรักษ์ 38 คุณ ชินาภา กุลกิตติวศิน
11 คุณ ขจรศักด์ิ   วัจนะรัตน์ 39 คุณ ชุติมา ชัยส าเร็จ
12 คุณ คมศิลป์ ลาโภสิน 40 คุณ ชุติมา ตันสงวน
13 คุณ คมสันต์ จันทหาร 41 คุณ ชุลีวรรณ อัศววิทูริทพย์
14 คุณ คัชชาตา เจริญวงค์ 42 คุณ ฐิติพร จิรกาวสาน
15 คุณ ฆนรส อุณหเทพารักษ์ 43 คุณ ฐิติมา อุดมพร้อมเดช
16 คุณ จริญญา เรืองเนตร 44 คุณ ฐิติมา แซ่จึง
17 คุณ จเรศักด์ิ ทรงวุฒิวิชัย 45 คุณ ณฃญาภา ไชยสงคราม
18 คุณ จักรวาล ชิดชอบ 46 คุณ ณภัค ปทิตชัยเกษม
19 คุณ จิตตินี เจริญจิตต์ 47 คุณ ณภัทร วิงประวัติ
20 คุณ จิตรา  จันทร์แสง 48 คุณ ณรงค์ศักด์ิ อัสนี
21 คุณ จุฑาภรณ์ นันทจินดา 49 คุณ ณัชชา ล้วนรัตนา
22 คุณ จุฑามาศ จันทะลา 50 คุณ ณัชชา เพ็ญตระกูล
23 คุณ จุฑามาศ สืบจันทรสวัสด์ิ 51 คุณ ณัฏนรา จุลเวช
24 คุณ เฉลิมชัย เอี่ยมสังวาลย์ 52 คุณ ณัฐ ใช้ฮวดเจริญ
25 คุณ ชญานภัส มะแอ 53 คุณ ณัฐชา เอี่ยมธนาพร
26 คุณ ชณภัช  ล่ิมสืบเชื้อ 54 คุณ ณัฐนันท์ สีมะเสถียรโสภณ
27 คุณ ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์ 55 คุณ ณัฐปภัสร์ อุดทา
28 คุณ ชนกนาฎ แซ่โล้ว 56 คุณ ณัทฐนิษฐ์ เลาหโชติโรจน์
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2. ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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ล ำดบั ล ำดบั
57 คุณ ดรุณ มาทานี 85 คุณ ภูวรินทร์  มากสาคร
58 คุณ ดลฤดี  พรอนันต์รัตน์ 86 คุณ นิพนธ์  วิประวิทย์
59 คุณ ดวงพร เกตุกัปตัน 87 คุณ นิศากร พ่วงมหา
60 คุณ ดุสิต เศษรักษ์ 88 คุณ นีรทิชา ทับทิมทอง
61 คุณ เดชา บุรพวัฒนานันท์ 89 คุณ บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี
62 คุณ เดวิช กล่ินอดุง 90 คุณ ปฐมา เทพชัยศรี
63 คุณ ตรีพล เกรียงกิรากูร 91 คุณ ปทิตตา  ผิวอ่อน
64 คุณ ตฤณ อ่วมสอาด 92 คุณ ประพิณ พัวภัทรกุล
65 คุณ ทัศนี ช้อยกิตติพันธ์ 93 คุณ ประสิท กลางเสนา
66 คุณ ทิพวรรณ เฉลิมทอง 94 คุณ ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักด์ิ
67 คุณ ไทธัช เบญจธัชพร 95 คุณ ประสิทธิ์ อิสระพงษ์สุระ
68 คุณ ธนาคม อุบลเพ็ง 96 คุณ ปัณณธร รุจิราธรรม
69 คุณ ธัชพล บุษราคัมวงศ์ 97 คุณ พงศ์สุข พงศ์คณาพุฒินาถ
70 คุณ ธัญลักษณ์ ล้ิมสุวรรณ 98 คุณ พงษ์พิพัฒน์ชัย คงมีสุข
71 คุณ ธันธิชาย์ ธนัชพัชร์เวคิน 99 คุณ พชร ล้ิมวรากุล
72 คุณ ธันย์นิชา ธนชาติธีรเวสม์ 100 คุณ พยุงศักด์ิ ทนุผล
73 คุณ ธันยพัต อภิวัชร์ธนพล 101 คุณ พรพรรณ แตรวงษ์
74 คุณ ธาริณี คงศิริธุวงศ์ 102 คุณ พรพิมล อิทธิวิบูลย์
75 คุณ ธีรศักด์ิ กฤษส าโรง 103 คุณ พรสุข สุธาสันติรักษ์
76 คุณ ธีระ โสมสิริวัลย์ 104 คุณ พลเชษฐ์ มหาเอกอนันต์
77 คุณ นนทวัฒน์ เด่นดวง 105 คุณ พลยุกต์ ประสิทธิม์ณีรัตน์
78 คุณ นพดล วรรณประภา 106 คุณ พวงแก้ว ปริญญานนท์
79 คุณ นภัทรพันธ์ สิงห์สุวรรณ 107 คุณ พสิษฐ์ พรโชติทวีรัตน์
80 คุณ นฤพนธ์ แสงจันดา 108 คุณ พัชรากร รุ่งกาญจนธ ารง
81 คุณ นฤมล ศิริขวัญพงศ์ 109 คุณ พันไชย พีระธนาศักด์ิ
82 คุณ นวพร ภูว่รวรรณ 110 คุณ พันธวัสส์ ทองวิไล
83 คุณ นัทธ์ยมล พาชูสุข 111 คุณ พิมพ์วรีย์ รุจิวิทูรกุล
84 คุณ นันทรัตน์ พรหมเมฆประธาน 112 คุณ พิมล ต้ังใจทวีลาภ
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113 คุณ พีรพงศ์ ธงสินธุศักด์ิ 141 คุณ วรงค์ภรณ์ เทียนทอง
114 คุณ พีรพล อริยรัตนา 142 คุณ วรณัน พันธุแ์ก่น
115 คุณ พีระศักด์ิ นิชยพันธ์ 143 คุณ วรนุช อมฤตชัชวาลย์
116 คุณ เพ็ญจินันท์ วัฒนปฤดา 144 คุณ วรพล เกิดเจริญ
117 คุณ ไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย 145 คุณ วรรณธิดา เอกบุตร
118 คุณ ไพรัตน์ แจ้งเขว้า 146 คุณ วรรณรัฐ เณรหล า
119 คุณ ภริดา มาทานี 147 คุณ วรรณ์วรี สรรพกุลโรจน์
120 คุณ ภัคจิรา มียงค์ 148 คุณ วรัลชญาน์ ธนาลักษณ์วงศ์
121 คุณ ภัคพงษ์ ภาคภูมิ 149 คุณ วรา วัชรถานนท์
122 คุณ ภัทร์ฐิตา อมรพิชชาวัฒน์ 150 คุณ วรากร ศิลปศาสตร์
123 คุณ ภาณุ ค าเทศ 151 คุณ วลัยพรรณ สุภารัตนศิลป
124 คุณ ภาวิกา ฉายสกุลวงศ์ 152 คุณ วัลลพ  สันกลาง
125 คุณ มณทิชา แจ่มสุวรรณ 153 คุณ วัลลี แซ่ต้ัน
126 คุณ มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย 154 คุณ วาริท น้อยเกิด
127 คุณ มานิตา จัมมวานิชกุล 155 คุณ วิเชียร งามสมศักด์ิสกุล
128 คุณ ยงยุทธ ค าม่วง 156 คุณ วิทยา กาญจนโกศล
129 คุณ ยาใจ ไพรัศมีพูลกุล 157 คุณ วินิจ อวยพร
130 คุณ ยุพิน อัศวสุขสันต์ 158 คุณ วิภาดา เจ้าสม
131 คุณ ยุมลรัตน์ ค าเหลา 159 คุณ วิภาภรณ์ วีระสกุลทอง
132 คุณ รัชพล สัตยวาท 160 คุณ วิยะดา พัฑฒพงศ์วัฒน์
133 คุณ รัฐวิชญ์ ล้ิมพรชัยเจริญ 161 คุณ วิไล ถิระบัญชาศักด์ิ
134 คุณ รัตนาวดี มณีพันธุ์ 162 คุณ วิวรรณ หาญอมร
135 คุณ รัตมณี ท่าทราย ท่าทราย 163 คุณ วิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ
136 คุณ รุ่งรัตน์ พจน์ธนมาศ 164 คุณ ศรินญา พึง่แพง
137 คุณ รุ่งวิจิตร ยงมหาภากรณ์ 165 คุณ ศิริชัย ช่วยขาว
138 คุณ ลลิตา สกุลรัตนะ 166 คุณ ศิริพร ทองดี
139 คุณ ลายบุหงา ไม้สนธิ์ 167 คุณ ศิริพร แกล้วทนงค์
140 คุณ วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ 168 คุณ ศิริพรรณ สังข์ประเสริฐ
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169 คุณ ศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร 197 คุณ อธิษฐ์ ภวัครคุณ
170 คุณ ศิริมา บุง้สุวรรณ 198 คุณ อนุรักษ์ หวังด ารงวงศ์
171 คุณ ศิริลักษณ์ นิ่มนุช 199 คุณ อภิชัย เจริญกิจวชิรเมธี
172 คุณ ศิริอร ยาตรา 200 คุณ อภิวันท์ แท้เทีย่งธรรม
173 คุณ ศุภชัย กิจเจริญ 201 คุณ อรพรรณ ล่ิมบุตร
174 คุณ ศุภณัฏฐ์ วัฒนานนท์สกุล 202 คุณ อรพินท์ สินอมรเวช
175 คุณ ศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์ 203 คุณ อักกพล อิทธิถาวร
176 คุณ โศภนิต ประมิติธนการ 204 คุณ อัญชิสา กมลบุตร
177 คุณ ษมา เสถียรราษฎร์ 205 คุณ อารยา พรบรรเจิดกุล
178 คุณ สถาปนา  นุชม่วง 206 คุณ อุไรวรรณ พัวไพบูลย์
179 คุณ สมบัติ วิทยวัตรเจริญ 207 คุณ อุษา วุฒิศิลป์
180 คุณ สมพร สารีวงศ์ 208 คุณ ไอรินทร์ กรณ์กวินโรจน์
181 คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจ
182 คุณ สรรเสริญ สัตถาวร
183 คุณ สรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา
184 คุณ สิรัชชา สุขผล
185 คุณ สิริกร พันปี
186 คุณ สิริลักษณ์ สิทธิมงคล
187 คุณ สุคนธ์ทา ศรีโมรา
188 คุณ สุชาดา รามัญอุดม
189 คุณ สุปัญญดา สุนทรนนธ์
190 คุณ สุภรัตน์ ตนะทิพย์
191 คุณ สุมนรัตน์ อ ามาตย์โท
192 คุณ สุมล ว่องเจริญ
193 คุณ สุมิตรา วันมา
194 คุณ สุวพิชญ์ อธิมุตติกุล
195 คุณ แสงเดือน นุ่มฉ่ า
196 คุณ หนึ่งฤทัย หาญอุทัยกิจ
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รำยชื่อผู้เขำ้อบรม หัวขอ้ “เทคนิคกำรถ่ำยภำพ จูงใจลูกค้ำบน e-Commerce”
วันพฤหัสบดทีี ่1 มถุินำยน 2560  เวลำ 08.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



แผนทีก่ระทรวงพำณิชย์
สถำนทีส่ัมมนำ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6














