ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

หลักสูตร

ระดับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ภาคเหนือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประกิตติ์ โกสุรัตน์
ดารณี สุวรรณ
ธนัช เมฆประโยชน์
กัลยรัตน์ พรหมพนัส
ถนอมศักดิ์ วังแสน
ปุณยนุช จุลลาบุดดี
อภิวิชญ์ จันทร์ ใส
เอษา สีสขุ สาม
นิวฒ
ั น์ มูลคา
กัลยา แปงศิริ
ธวัชชัย สุภาใจ
น ้าฝน รัตนสร้ อย
เบญญาภา ขัตยิ ะ
ทิพวดี สุวรรณายน

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2565
รับลิ้งค์ผ่านทางอีเมล

กมลไท อิทธิถาวร
เจษฎา จันทร์ เงิน
ฐิ ตาบุญ โออุไร
พงษ์วรา จันที
วีรวรรณ ปทุมชัย
สุวคนธ์ ปพนวิช
ณัชรัตน์ ชุมพานิชวศุตม์
พันธ์ประภา บัวกล่า
กมลชัย กล่อมเกลี ้ยง
อดิเทพ จินตสุเมธ
คมกฤช ธาราวิวฒ
ั น์
จันทร์ แรม บุญมา
วิชชา นาราพงศธร
สมศักดิ์ บุญมาวัน

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สุรพงษ์ จุธากรณ์
สุวรรณ คูสวุ รรณ
สุเมธี ไชยเสน
เกศสุดา ออมทรัพย์
ชนิภา งามวิจิตวงศ์
พัฒนพงศ เพ็งจันทร์
ศิริพรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ์
จิรภัทร แสนผาบ
เฉลิมพล ชัยศักดิเ์ ลิศ
โชติกา มหาวรรณ์
ทิวาพร เลิศพิจารณา
นพวรรณ บุญธรรม
นภาวรรณ โฆษิตสุริยะพันธุ์
นิตพิ ฒ
ั น์ เรื องจิรยศ

43
44
45
46
47
48
41
42
43
44
45
46
47
48

บุญนิศา ธนพงศ์พนั ธ์
ปั ณณธร อ้ นคูเมือง
พัฒนา องคะสุวรรณ
เพชรไพลิน บุญเกิด
วัชรพงศ์ จันทราช
อัฏฐรัฐ โกศายานนท์
นภาวรรณ โฆษิตสุริยะพันธุ์
นิตพิ ฒ
ั น๋ เรื องจิรยศ
บุญนิศา ธนพงศ์พนั ธ์
ปั ณณธร อ้ นคูเมือง
พัฒนา องคะสุวรรณ
เพชรไพลิน บุญเกิด
วัชรพงศ์ จันทราช
อัฏฐรัฐ โกศายานนท์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ภาคกลาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ษมา เสถียรราษฎร์
ธนิตยาพร เจตน์พิพฒ
ั นพงษ์
วาริท น้ อยเกิด
จิตติรัตน์ เนื ้อทอง
พงศ์เดช ตัญฑโญภิญ
พิริยากร ลีประเสริฐพันธ์
วรัญญา แก้ วบริวงค์
กัญญ์ศริ ิ สิงทอง
รักษ์เกียรติ คีรีรัตน์
วิไลพร เกิดวิเศษสิงห์
อมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
ธนัยนันท์ ภัคปั ญญวัฒน์

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2565
รับลิ้งค์ผ่านทางอีเมล

ไพรินทร์ อัศวทวีโชค
อนัญญา บรรยงพิศทุ ธิ์
อมรรัตน์ สร้ อยสังวาลย์
จรรยา กลัดล้ อม
ชญานิษฐ์ ติง่ อ่วม
ธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์
กัญจพจญ์ ไชยประสิทธิ์
ชัยนรินทร์ อัฑฒ์กาพล
ตาริกา เอี่ยมละออ
นัททินี วงศ์เฉลิมทานต์
รุจี พรหมประดิษฐ์
สมมารถ สิงห์ชยั

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

อรวรรณ จรัสพรศรี วงศ์
ณปภัช พิณเทพ
ณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์
ธนพสิษฐ์ จีระจันทร์
นัทธมน ขาวสบาย
ปริษา วงษ์พิทกั ษ์โรจน์31
ปาจารุพชั ร์ เจริญทัศนศิริ
สาคร แซ่จิ ้ว
สิทธิลกั ณ์ สอนมังทัพพ
กุลดา วงศ์ชาตรี
พรทิพา พูลธนะ
มนทิรา จูฑะพุทธิ

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

วาริศา จุฑาประทีป
สมพล สินประเสริฐ
สมภพ ลวะวิบลู ย์
เขมณัฏฐ์ สงวนไชยกฤษณ์
ณัชชาขวัญ ศรี สรุ ัสทวี
ณัฐวรรณ เกตพันธ์
นลิญา ทากอง
ปรี ยานุช พุมมา
สุภสั สรา อินทร์ สขุ
อชิรญาณ์ อติชา
อนันต์ ชารี รัตน์
อุรารัตน์ ไชยรังษี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ภาคกลาง
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

เอกวุฒิ พวงมณี
กาญจนา วิเศษบัณฑิตกุล
กิตศิ กั ดิ์ ขจรภัย
ณัชชารี ย์ หิรัญปฐมพงศ์
เพชรลดา แซ่ตงั ้
รัณยณา จัน่ เจริญ
ศุภลักษณ์ มงคล
สุดาทิพย์ ชูศรี ยิ่ง
Jack Hunter

ทฤฆนัญ วีรวรรณ
นริศรา และมิตร
พิกลุ กิตติพล

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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สุภาภรณ์ เหมือนท่าไม้
อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์
กิตภิ มู ิ อุทมุ พร
ชัยพงษ์ เจวะรัตน์
เบญจมาศ จุลจันทร์
พชร ลิ ้มวรากุล
วนิดา ไพจิตร์ จินดา
สาธิตา โสรัสสะ
ยศพล พูลสุข
ชัญญรัช คาทิพย์
รัชฎาพร จัน่ เจริญ
สุภาวดี แย้ มงามเหลือ

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Thanavit Yannapattho

กนกภัค เจริญดี
จิดาภา สีเพชร
ชนันท์ธิพฒ
ั น์ พรหมสนธิ์
ชมรส เรื องวิไลรัตน์
ชานุชยั ธนาสกลวาณิช
ชูชาติ ป้อมอาษา
ดวงใจ จันนา
ทัตติ เพ็ชรดีชนาเดช
ทิพรัตน์ ใจทา
นพมณี คะระมาน
นันท์นภัส อินทร์ นอก

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ปั ณณะศลัญ เรื องเลิศอมรกุล
พรรษพล นัยรัตนารักษ์
ภาวิดา ร้ อยพิลา
วิทยา ชาญชัย
วุฒิกร ยุพาวัฒนะ
วุฒิชยั อาจนาฝาย
สมชาย พุฒิธีระโชติ
สุกญ
ั ญา มีนา
เสรี โค้ วไล้
อรวรรณ วัฒนชัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2565

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัชระ แสนอภัย
วศิกาณ กาญจนนันท์
พินิจนันท์ ภู่ปีติพงศ์
อัจฉรา หลาวทอง
ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ดี
นิศารัตน์ สันติมากูล
เพ็ญสิริ ดีจริง
ฉัตรสุวรรณ สุวราลักษณ์
นัชศนันท์ หาญรบ
วรกฤต จันทร์ เที่ยง
ศิญาภัสร์ ธนินกรณ์พงศ์

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชาญวุฒิ นิลนนท์
นิภา มิลินทวิสมัย
ภัชษกมล ปลื ้มรุ่งโรจน์
มนชวัล อูท่ รัพยศาสตร์
สรัญญา บารุงกุล
กัญญ์พิชญา ศรี ประทุมภรณ์
ดวงพร พิมพ์จนั ทร์
สกุณา สุขกิจชโนทัย
สุรศักดิ์ ราชเพ็ง
สุวฒ
ั น์ชยั สุขพันธ์
สายพิน พงษ์สมร

รับลิ้งค์ผ่านทางอีเมล

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ธนัญนพ แซ่ฮอ
รัฐนันท์ ขอนยาง
ศุภลักษณ์ สาลีเกิด
เทวฤทธิ์ อนุสนธิ์
กัลยา พงสะพัง
จันทิมา สว่างลาภ
ชัชฎา กิตศิ ริ ิกร
โชกุล วิริยาธนาโชติ
ณัฐพล เบ้ าเฮียง
ณิชนันทน์ วงค์ศรี อาจ
ทวีศกั ดิ์ วิยะชัย

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ธรรมรัตน์ มีธรรม
นพพล คาลือฤทธิ์
นภัทร
ภานินี อชิระธีเดช
วลัยพรรณ คาชุม่
วิจิตรา มีนารัตน์
ศราวุฒิ พินนอก
ศิริพร ทิพย์สวุ รรณ
สุเทพ ช่างเกวียน
สุนิษา ชัยขันธ์
อนุชา ศรี สกุลธนไชย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ภาคใต้
1
2
3
4
5
6
7

Kannika benjathapanan
มาริสา วงศ์วิเชียร
วินยั บุญศรี สวัสดิ์
ณิชาภัทร ทองพิจิตร
ธวัช หนูดา
จิรัชญา เจริญสุข
ธิษณะ ชาญจตุณฐั ฐ์
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8
9
10
11
12
13
14

นุชนารถ สิงหภูติ
สุณีย์ พ่วงพี
บัณฑิต หนูเพชร
มณฑิพา นนทพันธ์
จุรีพร สิทธิศกั ดิ์
ชมพูนุช บุญโสภาพ
สรรเสริญ อัตตะการอังกูร

15
16
17
18
19
20
21

นิพาภรณ์ สินทรัพย์
นิศากร ธรรมประดิษ
สุบี ดารามัน
ภัทรี คงแก้ ว
สุอายดา มาหะ
ปทุมวรรณ์ มารถโอสถ
เกศราภรณ์ มัง่ ถาวรกิจ

22
23
24
25
26
27
28
29

ธันยธรณ์ วรรณพิรุฬ
ปั ทมา ซัง
ไพโรจน์ วชิรกิจโกศล
สพัชญ์นนั ทน์ จันทรัตน์
สิริน ชีพชัยอิสสระ
สิริพร จันทร์ ดอน
อภิญญา จิตต์นพุ งศ์
อลิสา หะสาเมาะ

