ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร

“ก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจฮาลาล
ยุค New Normal”
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
1 นางสาวAnanya Phobasawakul 21
2 นางสาวManchusa sinamornvecg 22
23
3 นางสาวMasma maming
24
4 นายNithiruj Suthimeteeroj
25
5 นางสาวOrnicha Srimokla
26
6 นางสาวPiyawan Chomkhum
27
7 นางสาวpiyawan jiravanstit
28
8 นางสาวpoovarat
29
9 นางสาวpratoom puttra
30
10 นางสาวRenu pandey
31
11 นางสาวSunaree
32
12 นางกชนิภา ชยเกษมทรัพย์
13 นางสาวกนกกาญจน์ กฤตยกุลเจริญ 33
34
14 นางกนกอร หมาดทิ้ง
35
15 นางกมลทิพย์ หนูปั้น
36
16 นายกรณ์ มหานุกูล
37
17 นายกรพง พัฒนานิผล
38
18 นางสาวกรรจิต นาถไตรภพ
39
19 นางสาวกรรณิการ์ ตรีเทพวิจิตร
40
20 นายกฤติน กิจแสงทอง

์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานายกฤษดิ
9.00
– 16.00 น.
นางสาวกวิธฐ์ศรา ธนวิชาดา
ติพร เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นายกั
(รับนตภณ
Linkสุกิตทางอี
นางสาวกันทรากร โยธารักษ์
นางสาวกันย์ชิสา กรณ์ธนไพศาล
นางสาวกุลชเนศ จิราเจตสกุล
นางสาวกุลวีณ์ ตรีเพ็ชรศิริกุล
นางสาวกูซาฮา กูลอนิ
นายเกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ
นางสาวเกศรา เกิดศุข
นายโกศล โรจนหัสดินทร์
นางสาวขนิษฐา สุขเจริญ
นางสาวขวัญจิต ตันติมูรธา
นางสาวขวัญชนก พุ่มพวง
นางคณิตา วัฒนสาธิตอาภา
นางสาวคนึงนุช คาศรี
นายคัมภีร์ ศรีนิกร
นางสาวคุณ จตุพร รังษิณาภรณ์
นางสาวคุณัญญา ชาวบางงาม
นางสาวจตุพร สุทธิพันธ์

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”

ลาดับ
รายชื่อ
ลาดับ
รายชื่อ
61 นางสาวญภา ทวยเจริญ
41 นางจรรยา มั่งมี
62 นางสาวญาติมา ป้อมประสาร
42 นางสาวจรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์
63 นางสาวฐิติพร ขีระจิตร
43 นายจักรพรรณ วัลแอ
64 นางสาวณฐมน ศันสนียวรรธน์
44 นายจิตติพล ประยูรเจริญ
65 นางสาวณพิชญ์ ตั้งศรีถาวร
45 นางสาวจิตติมา มานะไชยรักษ์
66 นายณัชมี จาหลง
46 นางจินดา ดุรงคพิทยา
67 นายณัฏฐชัย ธาดาธนทัต
47 นายจิรภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี
68 นางณัฐกานต์ วงษ์สุวรรณ
48 นางสาวจิราพร รังสิมันต์
69 นางสาวณัฐชานันท์ ชะมาย
49 นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณไตรย์
70 นางสาวณัฐธชลัยย์ มยูรศักดิ์
50 นางสาวจุฑารัตน์ ริ้วเหลือง
51 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์นุกูลศิลป์ 71 นางสาวณัฐธยาน์ มหาคุณากร
72 นายณัฐพล เตชะศรีประเสริฐ
52 นางสาวเจนจิรา
73 นายณัฐพล อรุณเลิศพิทักษ์
53 นางเจ๊ะฮาสนะ นิแมะ
74 นางสาวณัฐวรา สีทองชื่น
54 นางสาวชญานี โยธาสมุทร
75 นายณัฐวัฒน์ ประดับศรีเพชร
55 นางสาวชนิดาภา เปรยะโพธิเดชะ
76 นายณันทภพ ตุ้มอินมร
56 นางสาวชลิฏดา ลักษมีสถาพร
77 นางสาวณิชชิชษา อารยะธรรมา
57 นายชัยพันธุ์ ไวยพันธุ์
78 นางสาวดนิตา อนันตธรรม
58 นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์
79 นายดาริ ระเด่นอาหมัด
59 นายเชาวรัตน์ หนูขุนนาง
80 นางสาวต้องตา นิมิตหลิวพานิชย์
60 นางสาวซุรียานี เจะลง

วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)
ลาดับ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ปรั
รายชืบ่อตัวอย่างไรให้
ลาดับ รอด” รายชื่อ

นางสาวถนอมขวัญ นวลคล้าย
นายถาวร พิบาจันทร์
นางสาวทิพรัตน์ เลิศสุรวัฒน์
นางสาวทิพวรรณ ประทุมทา
นางสาวทิวาพร ทองนา
นางสาวธณภร ปราณธีรภาพ
นายธนกฤต พันธุ์พินิจ
นางสาวธนพร รุ่งวิริยะวงศ์
นายธนวรรธน์ ชินประภากร
นางสาวธนัตถ์นันท์ ตั้งติยะพัน
นางสาวธนารัฐ ฤทธิ์ธีโรจนกิจ
นางสาวธมกร มังกรทอง
นายธรรมรัตน์ มีธรรม
นายธัญเทพ โต๊ะปลัด
นางสาวธันย์ณัฐชา จารุทัสนางกูร
นางธิดารัตน์ แก้วบุญเรือง
นายธิติวัฒน์ ลิขิตกิจจานนท์
นายธีรพัฒน์ ฉวีวงศ์
นายนนทนันท์ ผิวผ่อง
นางสาวนพชนก

101 นายนพดล แก้วงช่วงศรี
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา
9.00 – 16.00 น.
102 นายนพดลเขียวเจริญ
เปลี่ยนสอาด
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM103(รันางสาวนริ
บ Linkศา ทางอี
เมล)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

นางสาวนัทธมณ รัตนะโรจน์
นางสาวนัยณิศา โอทยากุล
นางสาวนัยนา รัตนพิบูลย์
นางนางณัชรัตน์ ชุมพานิชวศุตม์
นางสาวนาฏยา จังเจริญจิตต์กุล
นายนายเกริก ลีลาวัฒนานันท์
นายนายธนธัส พรหมชาติ
นางสาวนารีรัตน์ วรธงไชย
นางน้าค้าง อนุกูลรังสรรค์
นางสาวน้าทิพย์.ด้วงทวี
นางสาวนิญา สุนทรา
นางสาวนิตยา สุขศิริเวชรักษ์
นางสาวนิตยา ขินทอง
นางสาวนิภาวรรณ ทองคา
นายนิมิต ทองสว่าง
นายนิแม นิแมะ
นางนิศรา สร้อยมาลี

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้
ลาดับ รอด” รายชื่อ

ลาดับ
รายชื่อ
121 นางสาวนุรยานี เบญจสม
122 นางสาวนูรไอนี สนิ
123 นางสาวเนตินันท์ ซิ้มสกุล
124 นายบรรพต เจริญนาน
125 นางสาวบุญทิพ สันติภาพ
126 นางบุญเรือน สรรเพชร
127 นางสาวบุณฑริกา ธงรอด
128 นายปฏิภาณ. บัณฑุรัตน์
129 นางสาวปทุม เหนือศรี
130 นางสาวปภาดา คงชัยยุทธ
131 นางสาวประภัสวรรณ สวัสดิ์วงษ์
132 นายประวิทย์ สุวรรณสัญญา
133 นางสาวปริญาภรณ์ แสนเจริญ
134 นางสาวปรีมา ผาติพิพัฒน์
135 นางสาวปะราลี ชวกรไชย์
136 นายปัญญา ลัพธิรักษา
137 นางสาวปารีณา บุญสุข
138 นางสาวปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์
139 นางสาวปุณยวีร์ เกียรติชวนันต์
140 นายพงศกร แท่นประยุทธ

141 นายพชรวัจส์ ชูฉัตรภัทรชีวัน
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา
9.00 – 16.00 น.
142 นางสาวพรทิพย์ รัตนตรัยดารง
143 (รันางสาวพรธิ
ตั้งใจดี เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
บ Linkดาทางอี
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

นางสาวพรผกา สันติเจริญเงิศ
นางสาวพรพันธุ์ สุขณะคุณ
นางพรพิมาน กะตะศิลา
นางสาวพรเพ็ญ พิทักษ์ลิ้มสกุล
นางสาวพรรณภา ปรัชญาวรานนท์
นางสาวพลกร เทพธาราทิพย์
นางพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา
นางพัช สถิรานนท์
นางสาวพัฐรียา ศิรินันทปภากร
นางสาวพัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธิ์
นางสาวพัฒน์วลัย อานัญจวณิชย์
นางพัทธนันท์ เกตุบรรลุ
นางสาวพัทธนันท์ เศรษฐภูวนันท์
นางพิกุล กิตติพล
นางพิมพร แจ่มโพธิ์
นางสาวพิมพากานต์ เตโช
นางสาวพิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด” รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
181
161 นายพิสุทธิ์ เตมีศิลปิน
182
162 นายไพซอล โละหะลู
183
163 นางสาวไพรมณี เฉิดผล
184
164 นางสาวไพรินทร์ อัศวทวีโชค
185
165 นายภคิน คัมภิรานนท์
186
166 นางสาวภวิตรา กมลทิพย์มงคล
187
167 นางสาวภัชรี จันสม
168 นางสาวภาวินี วีระสรณะกิจ
188
169 นางสาวภุชชัชชา นิธิภัคธนา
189
170 นายมนัสชัย รัตนบุรี
190
171 นายมันสรัน ยามา
191
172 นางสาวมัศมาร์์ มะมิง
192
173 นางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร
193
174 นางมาเรียม สุหลง
194
175 นางสาวมาลีฟีน ด้วงวงศ์
195
176 นางสาวเมตตา สุนรเดชานันท์
196
177 นางสาวยิ่งกานต์ดา ธนสิรรัฐโภคิน 197
178 นายยุทธนา คล้ายสุวรรณ
198
179 นางสาวรติยารัตน์ จินดาวานิชสกุล 199
180 นางสาวรัตยา โสวรรณปรีชา
200

มภา สารปัญญา
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานางรั
9.00
– 16.00 น.
นางสาวรัสรินทร์ อัศวมหาพงษ์
่งรัตน์ทางอี
พรรักษมณี
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รันางสาวรุ
บ Link
เมล)

นางสาวรุสดา เบญจสม
นางลดาวรรณ แก้วประเสริฐ
นางสาวลลิตา ดาแก้ว
นางสาวลักษณ์สุรีย์ เดชฤกษ์ปาน
นายลุตฟีย์ อับดุลมานิ
นางเลิศธิดา วิลเลียมส์
นางเลิศธิดา วิลเลียมส์
นางสาววรรษา แพรักขกิจ
นายวรวงค์ วรเวช
นายวรเศรษฐ์ เกิดทะเลไพศาลกุล
นางสาววรารักษ์ วีสเพ็ญ
นางสาววลัยภรณ์ วีรรัต
นายวสันต์
นางวสุมา เต็งหัตถกร
นายวัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล
นางวันเพ็ญ ขุนเสถียร
นายวันอัศมีน ยะโก๊ะ

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้
ลาดับ รอด” รายชื่อ

ลาดับ
รายชื่อ
201 นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ
202 นายวันฮาซัน มอลอ
203 นางสาววัลยา ปาลิยะสิทธิ์
204 นางสาววัลยา อังกาทิพย์
205 นางสาววาลาอร อทิตตินนท์
206 นายวินิจ ดามะลี
207 นายวิมาน เหมมันต์
208 นางสาววิลาวรรณ บุญยม
209 นายวีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล
210 นายวีระพันธ์ สุริยฉาย
211 นายวีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี
212 นางสาวศศิธร พราหมณ์สังข์
213 นางสาวศศิพิมพ์ พวงชมภู
214 นางสาวศิริพร ถาวรเพิ่มพูนวงศ์
215 นายศิริศักดิ์ เขี่ยววัฒนกุล
216 นางสาวศุภลักษณ์ บัวแก้ว
217 นางสทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์
218 นายสมบัติ เทพธรานนท์
219 นายสมยศ โสภณพงษ์
220 นางสาวสมฤทัย ปฐมนุสพ์ งศ์

221 นางสาวสมลักษณ์ สานุช
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา
9.00 – 16.00 น.
222 นางสาวสมิตรดา ธนบัตร
223 (รั
นายสรวี
ย์ รัฐพิทางอี
ทักษ์ถิรดาเมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
บ Link
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

นายสราวุธ กาญจนโรจน์
นางสาวสวรส ชาติบัวใหญ่
นายสาธิต อริยลาภา
นางสาวสิริกร พันปี
นายสืบพงษ์ กิตติรัตนไพบูลย์
นางสาวสุกัญญา มีนา
นางสาวสุคนธ์ญาณี เถื่อนธรรมโฮง
นางสาวสุจิตตรา เที่ยงอ่อน
นางสุชาดา รามัญอุดม
นางสาวสุชาดา ประสานพานิช
นางสุดาวดี พูลวรสดุล
นางสุทธิดี อาจหาญ
นายสุธี เตชะรักษ์พงศ์
นางสาวสุนิชญา รักธรรมมั่น
นางสาวสุนิสา จันทะไทย
นางสาวสุภัทรินทร์ รอดแป้น
นางสาวสุภานี จริตไทย

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้
ลาดับ รอด” รายชื่อ

ลาดับ
รายชื่อ
241 นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ
242 นางสาวสุมาล โภคากร
243 นายสุมิตร สูกี้
244 นายสุรศักดิ.์ ราชเพ็ง
245 นางสาวสุรีย์ เต็งเจริญชัย
246 นางสาวสุรีลักษณ์ บุญมี
247 นางสาวสุวรรณี ผูกพันธ์
248 นางสาวสุวิชา ศิลาวุธ
249 นางสาวสูฮายบ๊ะห์ หะยีเจ๊ะโวะ
250 นายเสกสรร ชารัญจ่า
251 นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบเอียด
252 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเจริญ
253 นางสาวเสาวลักษณ์ อรรถสินธิ์
254 นางสาวหนึ่งฤดี ไชยชนะ
255 นายอดิศักดิ์ นุชมี
256 นางสาวอติภา สุทธิเลิศวรกุล
257 นายอนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล
258 นางอภิวรรณ์ ดาแสงสวัสดิ์
259 นางอมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
260 นางสาวอรนันท์ เกษมศานติ์

261 นางสาวอรพิณ ฉัตรรัตนศักดิ์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา
9.00 – 16.00 น.
262 นางอรพิน วัชวงษ์
263 (รั
นายอรรถกร
นธ์ เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
บ Linkประพั
ทางอี
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

นางอรวรรณ พฤกษานุบาล
นางอรวรรณ อนันตสายนนท์
นางสาวอรุณี กรสุพรรณ
นายอรูวัน เซ็ง
นางอวยพร เมฆสมศรี
นางสาวอ้อมพร เนินทราย
นางสาวอัจฉรา อร่ามเจริญ
นายอันนัศร์ บินมาลิก
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง
นายอับดุลสลาม สาเมาะ
นายอากฤษฏิ์ ศศิอังกูร
นางอารีรัตน์ โอหยาง
นางอารุณี ไทยบัณฑิตย์ คาร์บอน
นางสาวอาลิตา ฉลาดดี
นางสาวอิสสิรยา บุญทอง
นางสาวอุบลรัตน์ เขมาวุฒานนท์
นางฮัสนะห์ จาราแว

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ก้ประกาศรายชื
าวถูกทิศ พิชิตธุ่อรกิผูจ้มฮาลาล
ีสิทธิ์เข้ยุาคร่วNew
มหลัNormal”
กสูตร
วันที่ 18 และ 21 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรั
ลาดับบตัวอย่างไรให้
รายชื่อ รอด”

นางฮารอเม๊าะ โต๊ะแต
วันที่ 24 -281
25
ก.พ. 64 เวลา 9.00 – 16.00 น.
282 นายุสุพัฒน์ เลาระวัตร
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

