ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร

“พิชิตธุรกิจออนไลน์
ด้วย Social Commerce”
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดนครราชสีมา

Facebook for All

ครบจบในช่องทางเดียว

เปิดโลก Tik Tok

สู่การขายออนไลน์ สร้างรายได้ให้ตะโกน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“พิประกาศรายชื
ชิตธุรกิจออนไลน์
่อผู้มด้วีสยิทSocial
ธิ์เข้าร่วCommerce”
มหลักสูตร
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
“มั
คคุเทศก์ ยุค จัNew
Normal
ณ โรงแรมเซนทารา
งหวัดนครราชสี
มา

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
1 นางกชนิภา ชยเกษมทรัพย์
2 นางสาวกชพร โสมาบุตร
3 นางสาวกนกศิลป อันถาธาน
4 นางสาวกมลวรรณ จรรยากุล
5 นางสาวกฤตวยา หงษ์ชุมแพ
6 นายกฤษณ์ ครุฑคง
7 นางกัญกร อินทะมาตย์
8 นางสาวกัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ
9 นายกันตพัฒน์ อัจฉริยดารงกุล
10 นางสาวกัลทิพย์ โรจน์กนก
11 นางสาวกัลยา สิงห์โตทอง
12 นายกิตติ์ธนากุล ชัยศิรินิธิโชติ
13 นายกิตตินภา สัฒนศักดิ์
14 นายกิตติศักดิ์ แซ่ตัง
15 นายกีรติ ทับทิมทอง
16 นางสาวกุณฑิกาภัค นภีตะภัฏ
17 นางสาวเกศสุดา วงศ์ไชยรัตน์
18 นางสาวขนิษฐา ศรีไกรเพ็ชร์
19 นางสาวคุรกร หาญทรงคามิน
20 นายจาตุรงค์ เกษธนัง

ตตพัฒน์ รักษาสิริพงศ์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 2122เวลานางจิ
9.00
– 16.00 น.
นางสาวจินตนา โต้งสูงเนิน
23 นางสาวจุ
ใาลักษณ์ทางอี
แซ่ตัง เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับ Link
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ษา
นางชนกานต์ สุขสุสร
นางชนิดา วงษ์สวรรค์
นางชนิดา วงษ์สวรรค์
นางชลธิชา ฉิมยินดี
นางชวันรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
นายชวัลวิทย์ เตชะธนัทวรลภย์
นางสาวชัญสา เชื้อจันอัด
นายชัยวัฒน์ สีมาเพียงบุญ
นายชื่นชัย บุญปก
นายชูชีพ ศรีมงคลปทุม
นางฐิติกาญจน์ ภู่พิจารณ์
นางฐิติมา ทาลุมพุก
นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์
นางสาวฐิติรัตน์ ภู่พิจารณ์
นางสาวณพารี อภิชาตกุล
นางณภาดา แย้มโคกสูง

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“พิประกาศรายชื
ชิตธุรกิจออนไลน์
่อผู้มด้วีสยิทSocial
ธิ์เข้าร่วCommerce”
มหลักสูตร
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
“มั
คคุเทศก์ ยุค จัNew
Normal
ณ โรงแรมเซนทารา
งหวัดนครราชสี
มา

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”

ลาดับ
รายชื่อ
ลาดับ
รายชื่อ
61 นายนันท์มนัส ชยพัฒนสรณ์
41 นางสาวดาวนภา พัดใหม่
62 นางสาวนันทิดา ญาติตะคุ
42 นายดารง เล้าวกุล
43 นางสาวเดือนดารา อินทรกาแหง 63 นางสาวนาตญา คาสะอาด
64 นางนิรมล กุลคาธร
44 นายตฤณ สุนทรสกุล
65 นายนิลพัท เตชะวณิช
45 นางสาวทรงศิริ อาจพิมาย
66 นางนิลุบล วิโรจน์ฐิตยิ วงศ์
46 นางสาวทัศนีย์ ขจัดภัย
67 นายบุญชู สองเมือง
47 นางสาวทิพยสกุล พูลสมบัติ
68 นางปทุมทิพย์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล
48 นายธนกฤต นพพลกรัง
69 นางปภัสรินทร์ จิรอิสราวัฒน์
49 นายธนพันธ์ โพธิ์กูล
70 นายประสงค์ พลายแก้ว
50 นางสาวธนภร พุทธจง
71 นางสาวปวริสา สีมงี าม
51 นายธนะพัฒน์ ศิริธนารัตนกุล
72 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์
52 นายธนากร ขาวไชยมหา
53 นางสาวธัญยธรณ์ เลิศวัฒน์ภิญโญ 73 นางปัญณภัค ภัคภรธพงษ์
74 นางสาวปิยทิพย์ ปิยอรรถกิจ
54 นางสาวธันยมนย์ แหวนแก้ว
75 นางสาวปิยะฉัตร พิสตุ ปัญโญภาส
55 นายธีระพันธ์ เสยกระโทก
76 นางสาวปิยาณี วิรุณพันธ์
56 นายนคร กุลคาธร
77 นางสาวปุณิกา กาญจนนพงศ์
57 นางสาวนวพร กุสุมภ์
78 นางสาวปุณิกา พุ่มชุมพล
58 นายนวัตกรณ์ พงศ์อัศวพล
79 นายพงศ์ธร กุลกลางดอน
59 นายนัทธวัฒน์ ทรัพย์พูนสุข
80 นายพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์
60 นางนันณภัชสรณ์ สีมาเพียงบุญ

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

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“พิประกาศรายชื
ชิตธุรกิจออนไลน์
่อผู้มด้วีสยิทSocial
ธิ์เข้าร่วCommerce”
มหลักสูตร
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
“มั
คคุเทศก์ ยุค จัNew
Normal
ณ โรงแรมเซนทารา
งหวัดนครราชสี
มา

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
81 นางสาวพรชนก สุวรรณทา
82 นางสาวพรประภา เพชรนิตย์
83 นางสาวพรพิมล พิพิธกุล
84 นายพรหมพิริยะ อันพาพรหม
85 นายพสิษฐ์ สิทธิวงศ์ศิริ
86 นางพัฒน์ธีรา บุญญะฤทธิ์
87 นางพัทธนันท์ สระแก้ว
88 นางพัมษนันท์ ตั้งอมรสถืตย์
89 นางสาวพิชนิกา มาสุข
90 นางสาวพุทธชาด วรรณทอง
91 นายไพทูรย์ แฟงตะคุ
92 นางสาวไพลิน มีมั่ง
93 นางสาวฟองจันทร์ ชลอกลาง
94 นางสาวภัทท์ชนก คีรีธนากูล
95 นายภัทร งามจิตร
96 นายภาณุนันท์ รัศมี
97 นายภาณุพันธ์ พานิกุล
98 นางสาวภิชญาดา ประดิษฐ์
99 นายภีคพล ติระพงศ์ประเสริฐ
100 นางมณฑิราวัลย์ ธรรมธาราณา

นายมนตรี จริงสันเทียะ
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 101
เวลา
9.00 – 16.00 น.
102 นางสาวมารวย. ปณะรสช
103 นางยุ
อง เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับภาวรรณ
Linkสองเมื
ทางอี
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

นางสาวรมย์ธีรา เภสัชชะ
นางสาวลลิตพรรณ ปัญญานาค
นางสาวลักษมี สนิทกลาง
นางสาวลัทธพร มีพร้อม
นางลาใย วงศ์วิเศษสมใจ
นางสาวลีฬหา สองเมือง
นายวธัญญู เฉลิมสถาน
นายวรัท สุวรรณรัศมี
นางวราพร เกตุทอง
นางวราพร โภชน์เกาะ
นางสาววราภรณ์ ช้างน้า
นางสาววรินทร์ทิพย์ วงศ์วาน
นางสาววลัยพรรณ คาชุ่ม
นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์พูยมุข
นางสาววิชาณี จันทร์รังสี
นางวิภารัช ภูธนะศิริ
นางวีระวรรณ ตรงต่อศักดิ์

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“พิประกาศรายชื
ชิตธุรกิจออนไลน์
่อผู้มด้วีสยิทSocial
ธิ์เข้าร่วCommerce”
มหลักสูตร
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
“มั
คคุเทศก์ ยุค จัNew
Normal
ณ โรงแรมเซนทารา
งหวัดนครราชสี
มา

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
121 นายวีราเชษฐ์ จันทร์วรเชษฐ์
122 นายศราวุฒิ
123 นางศศิประภา วงศ์ครรชิต
124 นายศิวพล ธีรธรรมากร
125 นายศิวัช อุดมศิลป์
126 นายศุภกฤต ลอยสนั่น
127 นายสมเกียรติฉัฐ นิติเกตุโกศล
128 นางสาวสมใจ ขอเหล็กกลาง
129 นางสมทรง จุฑาภิรักษ์
130 นางสาวสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ
131 นายสมศักดิ์ ศรีพลกรัง
132 นายสราวิทย์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล
133 นางสาวสายสุนีย์ สังหา
134 นางสาวสินีนาฎ เชิดชูณรงค์
135 นางสาวสิริปตี พุ่มจันทร์
136 นางสุกัญญา ทุ่งไผ่แหลม
137 นางสาวสุดาภร โนนโพธิ์
138 นายสุบิน พันเลิศจานรรจ์
139 นางสุปภาดา จันทรางศุ
140 นายสุพัฒน์ กรัญญประสิทธิ์

นางสาวสุภาวดี สีมาวรานนท์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 141
เวลา
9.00 – 16.00 น.
142 นางสาวสุภาวรรณ มุ่งฝอยกลาง
143 นางสาวสุ
มิตรา ทองเลิ
ศสกุเมล)
ล
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับ Link
ทางอี
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

นางสาวสุมิตรา ทองเลิศสกุล
นายสุรยุทธ วัฒนาโภคสิน
นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒทอง
นางแสนสุข เติมศรีสุข
นางสาวโสพิศ เพ็ชรทอง
นางสาวโสมรัชณู เครืออยู่
นายอนันต์ สินมานนท์
นางสาวอนุสรา บุญโคกกรวด
นางสาวอภัสรา คิเห็ง
นายอภิสิทธิ์ สังกัดทอง
นางสาวอรุณรัตน์ ชูโชติรส
นายอัครนันท์ วงษ์ประเสริฐ
นางอังครัตน์ บุญพุ่มพวง
นางสาวอังควิภา แนวจาปา
นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา
นางสาวอัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ
นายอานัน อินทะกนก
นางอุรวี ทับทิมทอง

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

