
ล ำดบั ชื่อ - สกุล ล ำดบั ชื่อ - สกุล
1 คุณ กชสณ บุญประกอบ 26 คุณ ปิยะนันท์ เสนาวัฒนกุล
2 คุณ กัญจน์ชญา เลิศสุขประเสริฐ 27 คุณ พรณรงค์ ณัฐิไตรรัตน์
3 คุณ กัลยกร ธนรัชต์ภักดี 28 คุณ พอหทัย กันภัย
4 คุณ กิตติชัช  พิชัยเดชพงศ์ 29 คุณ พิชญา ฉัตรเฉลิมวิมย์
5 คุณ เกษม สาโรจน์จิตติ 30 คุณ พิมพ์ภัทรา ฐานวรนนท์
6 คุณ ขวัญชีวา  ไตรพิริยะ 31 คุณ พิมพา แว่นแคว้น
7 คุณ เขมนิจ ฮุ้ยเวง 32 คุณ พิมลพร เรือนนาค
8 คุณ จิรวรรธ พึงประเสริฐ 33 คุณ แพร่เพชร ศรีอ่อน
9 คุณ จุฑาทิพย์ รวิชุติวรรณ 34 คุณ แพรฟ์ธิปณ์  ทีปอนันชัย
10 คุณ ฉัฐวีณ์ พิริยะวิทยากุล 35 คุณ ไพบูลย์ พิชัยช่วง
11 คุณ ฉัตรชัย พีระฉัตรากร 36 คุณ ไพลิน เพ่งไพฑูรย์
12 คุณ ชูเกียรติ  ธีรอภิศักด์ิกุล 37 คุณ ไพศาล หิรัญญาชิวรกุล
13 คุณ ฐนปวรรธน์ แตงอ่อน 38 คุณ ภูชนะ ชูจิตต์
14 คุณ ณัฐชานันท์  อิสริยพงศกร 39 คุณ มนัสนันท์ ดิษฐ์ประสงค์ 
15 คุณ ณัฐนันท์นิตา สิริโภคภิรมย์ 40 คุณ เย็นจิตต์  มุกนนท์
16 คุณ ณัฐพล  น้อมกล่อม 41 คุณ เยาวลักษณ์  จันทร์ศิริโพธา
17 คุณ ทวินันท์  อิสริยเมธีกุล 42 คุณ รินทร์ระพีร์  คงสัมฤทธิ์
18 คุณ ธงชัย บูรณะวัฒนากูล 43 คุณ ริลลดา กิจถาวรวิทย์
19 คุณ ธนพรภัทร์ เทพพิชิตสมุทร 44 คุณ เรืองเดช รัตนโกสีย์กิจ
20 คุณ ธนิษฐา ชูนิยม 45 คุณ วนารัตน์   วานิชกุล
21 คุณ ธรวิทย์ กู้วิริยะ 46 คุณ วลัยลักษณ์   เชาว์เลิศ
22 คุณ นิรมล   ฉัตรจินดา 47 คุณ วันวิสาข์  อรรถวรรธน
23 คุณ บุณยาพร มีกล่ี 48 คุณ วิชุดา แตระพรพาณิชย์
24 คุณ ปัฐน์ญาณิศา  เสริมเกียรติสกุล 49 คุณ วิภาวี สืบประสิทธิ์
25 คุณ ปัทม์ ปัญญานุตรักษ์ 50 คุณ ศศิธร  จันทร์กล่่า

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม
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วันที ่5 15 และ 18 กรกฎำคม 2562 ณ K ONLINESHOP SPACE (KOS) ณ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำร
หลักสูตร “Digital Talent : พัฒนำ SMEs เก่ง ดำวเดน่ดจิิทัล” รุ่นที ่1/2562

วันที ่17 และ 19 มถุินำยน 2562 ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนดจ์ังหวัดนนทบุรี

ผู้ประกอบกำรธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้ำและเครื่องประดบั



ล ำดบั ชื่อ - สกุล ล ำดบั ชื่อ - สกุล
51 คุณ ศิริภรณ์ ว่องประเสริฐ 57 คุณ อมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
52 คุณ สาธิต ขจรบุญ 58 คุณ อัฐพงศ์ สุจิตชวานนท์
53 คุณ สุกัญญา แซ่โซว 59 คุณ อาภรณ์  ตันไพศาล
54 คุณ สุชานรี  ลัฐิกาวิบูลย์ 60 คุณ อินทิรา  พงษ์สวัสด์ิ
55 คุณ สุมาลี  ทองแสง 61 คุณ อุทุมพร  กุลศรีวนรัตน์
56 คุณ แสงเดือน อินประสิทธิ์

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำร
หลักสูตร “Digital Talent : พัฒนำ SMEs เก่ง ดำวเดน่ดจิิทัล” รุ่นที ่1/2562
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ล ำดบั ชื่อ - สกุล ล ำดบั ชื่อ - สกุล
62 คุณ กนกพร น ่าแก้ว 87 คุณ ธารทิพย์ ทองศรี
63 คุณ กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล 88 คุณ ธิดารัตน์ นุตาคม
64 คุณ กันยารัตน์ ทะเรืองรัมย์ 89 คุณ ธีรพจน์ เมฆเอี่ยมนภา
65 คุณ กาญจนา  โด่งดัง 90 คุณ นัททินี วงศ์เฉลิมทานต์
66 คุณ เกชา สมใจเพ็ง 91 คุณ นันทรัตน์ พรหม
67 คุณ เกศินี ฉัตรอมรรัตน์ 92 คุณ นิยม กันทะมา
68 คุณ แก้วธิดา  แก้วอัมพร 93 คุณ นิศา งอมิตรพ่าย
69 คุณ ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 94 คุณ บุษรา   ลาภสุวรรณวงศ์
70 คุณ จิรกฤต นพทวีโภค 95 คุณ ปติณญา  ป้อมสอน
71 คุณ ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์ 96 คุณ ปพนพัชร  ฉัตรเชาว์วัฒน์
72 คุณ ชลธิชา จามรดิลก 97 คุณ ปพนพัชร์  ปิยะกุลวรศักด์ิ
73 คุณ ชลิดา จงเพิม่พรวัฒนา 98 คุณ ปพรรธน์ ช่วยประดิษฐ
74 คุณ ชวินบุตร  ทรัพย์ภิญโญชัย 99 คุณ ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
75 คุณ ชัยชนะ คุตตรานนท์ 100 คุณ ประภัสสร รังสิโรจน์
76 คุณ ชัยรินทร์ ธนะสกุลประเสริฐ 101 คุณ ปรารถนา งามสุจริต
77 คุณ ชาติชาย  จุลเสนีย์ชร 102 คุณ ปุณณภา ธนกุลภารัชต์
78 คุณ ญานิกา  ฤทธิเ์ทวา 103 คุณ พนัชกร พัฒนวศิน
79 คุณ ณัชไพบูลย์ สิริโภคภิรมย์ 104 คุณ พรรณภรณ์ ใจดี
80 คุณ ณัฐดนัย ปุณณนันท์ 105 คุณ พิมพิศาภัสณ์ ตั งตรงจิตร
81 คุณ ณัฐเธียรดา สิริโภคภิรมย์ 106 คุณ ภัทรา ค่านวณกิจ
82 คุณ ณัฐพัชร์  พหลโยธิน 107 คุณ ภาณินี เบจอังกูร
83 คุณ ณัฐยา  ธีรานุวัฒน์ 108 คุณ ภานุวัฒน์ ธ่ารงวิศว
84 คุณ ดนัย คุ้มสว่าง 109 คุณ ภานุศรี  ทวีปลื มสกุล
85 คุณ ธมนวรรณ วิชิต 110 คุณ มงคลเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
86 คุณ ธัญญกร   ปุณณนันท์ 111 คุณ มณีพรรณ ฉันทศิริพันธุ์

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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ล ำดบั ชื่อ - สกุล ล ำดบั ชื่อ - สกุล
112 คุณ มนรัตน์ หุโลประการกุล 129 คุณ สิทธิลักณ์ สอนมังทัพพ
113 คุณ มาริสา กล่ินพงษา 130 คุณ สิษฐ์วริศ โพธิพ์ูนศักด์ิ
114 คุณ มาลินี   วัฒนะเสน 131 คุณ สุดารัตน์ ศรีสัจจะลักษณ์
115 คุณ ยิ่งพัชร  วารณะวัฒน์ 132 คุณ สุภารัตน์  ใช่วิวัฒน์
116 คุณ ยุภารัตน์ เวชกรปฏิวงค์ 133 คุณ สุรีย์พร สมใจเพ็ง
117 คุณ ริญญาภัสร์ พลังธนสุกิจ 134 คุณ เสรี จะสนอง
118 คุณ วราภรณ์ หุโลประการกุล 135 คุณ หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ
119 คุณ วิมลา กอด่ารงค์ 136 คุณ อธิป  แท่นรัตนกุล
120 คุณ วีร์สุดา แจ่มปัญญา 137 คุณ อมรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
121 คุณ วีร์สุดา   วฤณพร 138 คุณ อรลักษณ์   เลิศธนาผล
122 คุณ ศรัญญา อบเชย 139 คุณ อัคราภรณ์  ศิลปสมัย
123 คุณ ศรัณญ์ภัทร ใจประสาท 140 คุณ อัครินทร์ กัณกาญจนวัฒน์
124 คุณ ศวิตา  ศิริวังชัย 141 คุณ อินทร์ชญาน์ ธนถาวรกิตต์ิ
125 คุณ ศิราณัฐ  ทองค่า 142 คุณ อิสรีย์ นิตยสมบูรณ์
126 คุณ ษมา เสถียรราษฎร์ 143 คุณ อุไรวรรณ ขันเงิน
127 คุณ ส่งเสริม จุลละสุภา 144 คุณ อุษา วุฒิศิลป์
128 คุณ สร้อยสุดา พิศาลพันธุ์

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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ล ำดบั ชื่อ - สกุล ล ำดบั ชื่อ - สกุล
145 คุณ กมลกรณ์ เตียนจ๊ะนันท์ 170 คุณ บุญเรือง ชะนะปาโมกโข
146 คุณ กฤษ กาญจนาวริษ 171 คุณ เบญจวรรณ สิทธิยากร
147 คุณ คัคนัมพร พูลสวัสด์ิ 172 คุณ ใบไผ่ ศีลรักษ์
148 คุณ คุณัญญา  ชาวบางงาม 173 คุณ ปริศนา  เพียรโรจน์
149 คุณ จารุพร พูลสวัสด์ิ 174 คุณ ปริศนา   สายกระสุน
150 คุณ ชไมพร ทูมอย 175 คุณ พงษ์ศักด์ิ ค่าพุม่
151 คุณ ชัยวัฒน์ รุ่งเสรี วงศ์ 176 คุณ พงษ์สุดา สังขศรี
152 คุณ ชัษธรีย์  รุ่งธนาไพโรจน์ 177 คุณ พรชัย ซ่อนกล่ิน
153 คุณ ชูศรี  ศรีชูวงศ์ 178 คุณ พรทิพย์  ไกรกล่ิน
154 คุณ โชติพัฒน์ นวลสุวรรณ์ 179 คุณ พลร์ธเนศ สุวรรณศรี
155 คุณ เฌอปัฐน์ คมกล้าวัฒนศักด์ิ 180 คุณ พศวีร์ สังข์ศรี
156 คุณ ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญ 181 คุณ พัชรินทร์   ปิยะฤดีวรรณ
157 คุณ ณัชช์พัชรา  สิริโภคภิรมย์ 182 คุณ พิมพ์ชญา  ดรกันยา
158 คุณ ณัฏฐณิชา เวียนภูมิ 183 คุณ เพชรรัตน์ อัฏฐะมณีนุกุล
159 คุณ ทอปัด มโนรักษ์ 184 คุณ ภควัฒ สนิทพันธุ์
160 คุณ ทิศา  เกิดสมบุญ 185 คุณ ภูวรัช ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
161 คุณ ธนเนตร์ ช่าพาลี 186 คุณ ภูษณดา ตรีเอกานุภาพ
162 คุณ ธนายุธ ภูเ่งินงาม 187 คุณ มนัญญา จุลพันธ์
163 คุณ นนท์ปีญา เครือบุษดี 188 คุณ มนัสภาวี โยเหลา
164 คุณ นพภาภรณ์ ศรีทองเทศ 189 คุณ มาริสา กล่ินพงษา
165 คุณ นฤมล ตรีเพ็ชร์ 190 คุณ เมธาพร คามะดา
166 คุณ นวพรรษ จ่ารัสศรี 191 คุณ รุ่งอรุณ คงดี
167 คุณ นันทพร ยิ่งพิศิษฐ 192 คุณ ไรวินทร์ หอมประเสริฐ
168 คุณ นาถลัดดา  พูลสวัสด์ิ 193 คุณ ลมัย  กิตติสยาม
169 คุณ นิชปภา  ฉายาวรกุล 194 คุณ วรัชธร  เมธานัน ญมล 

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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วันที ่17 และ 19 มถุินำยน 2562 ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนดจ์ังหวัดนนทบุรี
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ผู้ประกอบกำรธุรกิจสมนุไพรและเครื่องส ำอำง



ล ำดบั ชื่อ - สกุล ล ำดบั ชื่อ - สกุล
195 คุณ วจนะพร  พันธสัญญาเพิม่พูล 202 คุณ สรรกมล   คูสวัสด์ิ 
196 คุณ วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร 203 คุณ สวรรค์ ยอดดี
197 คุณ วรวรรณ ไชยก่าเนิด 204 คุณ สิริทิพย์  ช่าพาลี
198 คุณ วรศักด์ิ  แก้วศักดา 205 คุณ สุธีราพร มณีวงศ์วานิช
199 คุณ ศุภชัย รัตนพงษานนท์ 206 คุณ สุรัช ศิริพลไพบูลย์
200 คุณ ศุภโชค ครองทวีป 207 คุณ อมรรัตน์ เรืองสกุล
201 คุณ สมพงษ์ สว่าเจริญเดช
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