
สอบถามข้อมูลที่ Facebook Fanpage : Smart Trader Online  

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมชวนชม โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ

ประกาศรายชื่อ

Smart Trader Online (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 



 
กำหนดการฝึกอบรม 

กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online 
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรม สบายโฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

09.30 – 10.30 น. เล่าเรื่องที่ใช่ โดนใจผู้บริโภค 
   โดย คุณปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี : CEO น้อย ร้อยล้าน เจ้าของแบรนด์ ดร.เจล 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 – 12.00 น. เทคนิคการสร้าง Content เพื่อให้คนติดตาม 
   โดย คุณปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี : CEO น้อย ร้อยล้าน เจ้าของแบรนด์ ดร.เจล 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.50 น. การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย คุณโกศล จันทร : ผู้บริหารการตลาดบริษัท นัทธกันต์ จำกัด 

14.50 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 17.00 น. การบริหารจัดการสินค้า ให้ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม 
   โดย คุณโกศล จันทร : ผู้บริหารการตลาดบริษัท นัทธกันต์ จำกัด 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

09.00 – 10.30 น. เทคนิคการทำ Digital Marketing  
โดย คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์  
: CEO AIYA (Chatbot ระบบบริหารลูกค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจ) 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.40 – 12.00 น. การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการทำตลาด 

โดย คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์  
: CEO AIYA (Chatbot ระบบบริหารลูกค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ 
   โดย คุณกิตติชัย ปรีน้อย : ที่ปรึกษา - เทรนเนอร์ ด้านสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.40 – 16.30 น. โปรโมทร้านอย่างไรให้ยอดขายปัง 
   โดย คุณกิตติชัย ปรีน้อย : ที่ปรึกษา - เทรนเนอร์ ด้านสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล

1 วลัยพรรณ ค ำชุ่ม 21 อลงกรณ์ ศิริวงศ์พำนิช

2 ญำณวิทย์ ชุนนะวรรณ์ 22 เนตรำ วงษจ์ันทร์

3 แก้วตำ ศรีตะปัญญะ 23 สมมำส พลครบุรี

4 นิศำรัตน์ สันติมำกูล 24 สุกัญญำ เปล่งสันเทียะ

5 นวลจันทร์ พันพรม 25 กมลนิตย์ สวนสวัสดิ์

6 รัชนก เมินกระโทก 26 ภัทท์ชนก คีรีธนำกูล

7 ฉวีวรรณ แปวกระโทก 27 สุรีย์พร นำมศิริพงศ์พันธ์

8 ปภัสรินทร์ จิรอิสรำวัฒน์ 28 พัฒน์พงษ์ พำภักดี

9 ชุลีกร สฐิตพงศ์พิพัฒน์ 29 พิชัย ทองแก้ว

10 ยุวภำ แพงศรีไฮ 30 ณัฐพงศ์ วุฒิศรุต

11 พัฒน์นรี เอื้อกูลวรำวัตร 31 วชิรวดี เจำะจง

12 ปภำดำ เกษสันเทียะ 32 อดิสรณ์ วริยศ

13 รตำชญำ ภรจรัลรัตน์ 33 ล ำใย วงศ์วิเศษสมใจ

14 วรรณพร ลิมป์ประเสริฐกุล 34 ประสำน พลอยเพ็ชร

15 กมนนุช จำงคกูล 35 จรูญพงศ์ จงเจริญสมบัติ

16 สุพรรณ โพธิ์ขวัญ 36 พรเทพ ชำญทิพยเนตร

17 ปำจรีย์ พิพัฒน์อนันต์ 37 พิสิษฐ์ ทองค ำผุย

18 ธีรวัฒน์ พจน์ฉิมพลี 38 พิชณัฏฐำ อธิษฐ์ศุภณัฐ

19 เสำวภำ นวนทองหลำง 39 ณัฎอำริยำ วิจิตรโคกกรวด

20 ธิดำรัตน์ พรทั้งสี่ 40 ฐิติ คุณำเจริญกุล
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล

41 ริญญภัสร์ จิรอิสรำวัฒน์ 61 นัยนำ เดชพันธ์

42 ณฐกนก มุ่งอุ้มกลำง 62 ศรำวุฒิ พินนอก

43 ณฐโรจน์ วิริยพรพัฒน์ 63 สำยพิน พงษ์สมร

44 ทศพล ชอบสูงเนิน 64 น้ ำผ้ึง แสงครบุรี

45 อมรรัตน์ จันทะแสน 65 อังคณำรัตน์ บุญพุ่มพวง

46 จิตรวรินทร์ คล้ำยเมืองปัก 66 ธวัช บุญพุ่มพวง

47 พิมพ์วลัญช์ พรมดี 67 ธัญยธรณ์ เลิศวัฒน์ภิญโญ

48 มนต์ชัย สอนเสริม 68 ปัทม์นภัทร พันธุ์กองสิริ

49 ลักษมี สนิทกลำง 69 เล็ก อยู่สำโก

50 ประดิษฐำ มำมัง 70 สุมำลี แก้ออด

51 ณุกำนดำ เชิดชูธีรกุล 71 จุฑำรัตน์ ศิริสินเสำวกุล

52 ณัฐชยำ ใจเที่ยง 72 พิมพ์ผกำ สุนทรธรรม

53 นุศธิเทพ ตำลำน 73 นฤเบศ ศิริสินเสำวกุล

54 เยำวลักษณ์ ชังจอหอ 74 พงศ์วิทย์ นฤเศรษฐ์

55 อมรรัตน์ หำญณรงค์ 75 ชวันรัตน์ ศิริธนำรัตนกุล

56 ธฤษณุ ศรลัมพ์ 76 กชนิภำ ชยเกษมทรัพย์

57 อุรวี ทับทิมทอง 77 สำวิตรี วิเศษวิสัย

58 กีรติ ทับทิมทอง 78 ณพิรุณจันทร อรรคธรรม

59 สมปรำรถนำ สุนทรรังษี 79 กำนตธ์ีรำ พำนวงษ์

60 สิทธิศักดิ์ ปฏิเมธีภรณ์ 80 เฉวต ศรีประชัย
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81 พัชรลัย ชูแก้ว 101 วิฑูรย์ สินสวัสดิ์

82 ว่ำที่ร้อยตรีชัยวรพงศ์ ชูแก้ว 102 กิตติ์ธนำดุล ชัยศิรินิธิโชติ

83 เรือตรี ธงกิ่ง 103 สมคิด เหขุนทด

84 นิตยำ แสไพศำล 104 สมหมำย พัดไธสง

85 เพ็ญพักตร์ พลยำงนอก 105 ศุภกิจ เอกอนันต์วงศ์

86 วิศว พลยำงนอก 106 วิโรจน์ บำนเย็น

87 ธฤษณุ ขจรโกวิทย์ 107 จิรวัชรธนนท์ ชวัลชำรชตนันท

88 ปุณิดำ ขจรโกวิทย์ 108 ณรงศักดิ์ มั่งมอง

89 ธำรทิพย์ งอกข้ำวนก 109 อำนัน อินทะกนก

90 ชัชวำล ชะนะชัย 110 ธนชิต แก้วแกมทอง

91 วิภำนันท์ ภัควัฒน์ธีรกุล 111 เสำวนีย์ วรวิทย์

92 ปริยำกร โพธิกนิษฐ์ 112 ชนำภัท ปัญญำฉัตรพล

93 ทิพวิภำ ภิญโญ 113 ชนำภำ หันจำงสิทธิ์

94 สัญญำ ภิญโญ 114 สุดำวดี พูลวรสกุล

95 อธิปศำสน์ ชวชัยสินนอก 115 ณิชำภำ กิตติภูมินินท์

96 วีรำเชษฐ์ จันทร์วรเชษฐ์ 116 วีรินท์ สรำญจิต

97 พิพัฒน์ คุณะวันทนิต 117 ณัฐภรณ์ จึงไพศำลกุล

98 โชติธนำวิทย์ จันทร์เขียว 118 พรพันธ์ แก้วพวง

99 รัฐกำล ตะสันเทียะ 119 วิลำวัณย์ กวักหงษำไทย

100 อรรณพ เปรี่ยมมะเริง 120 ยุพำวดี หิรัญค ำ
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล

121 วัชรำพรรณ เผือกประดับ

122 มุกดำ ช ำนำญไพร

123 ชนกำนต์ ปะวะเท

124 ฐิติวัลค์ ไชยศุภมงคล

125 พัชร์สิตำ นิธิวรบุณยภักดิ์

126 ฉวีวรรณ สุขสมบูรณ์

127 สุธำสินี วีระเจริญ

128 พรพันธ์ แก้วพวง

129 โชติมำ ชุบชูวงศ์

130 จุฬำตีกูล ฤทธี

131 พิมพ์คุณัชญ์ ชำวไร่เงิน

132 กำญจนำ ไซเซนสกี


