
 
กำหนดการฝึกอบรม 

กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online 
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 

ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี 

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

วันที่ 1 เมษายน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

09.00 – 09.30 น.  กล่าวเปิดการอบรม  

โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล  ทังสุบุตร) 

09.30 – 10.30 น. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ 
   โดย คุณขวัญอรุณ โอภานนท์ : เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ Organic Skincare 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 – 12.00 น. โปรโมทร้านอย่างไรให้ยอดขายปัง 
   โดย คุณขวัญอรุณ โอภานนท์ : เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ Organic Skincare  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.50 น. เล่าเรื่องที่ใช่ โดนใจผู้บริโภค 
โดย คุณชาญ วารีรัตน์ : Content Creator Guru 

14.50 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 17.00 น. เทคนิคการสร้าง Content เพื่อให้คนติดตาม 
   โดย คุณชาญ วารีรัตน์ : Content Creator Guru 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 2 เมษายน 2564 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

09.00 – 10.30 น. เทคนิคการทำ Digital Marketing  
   โดย คุณอรรถพล กิตติธรรมสาร : Train Lazada 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.40 – 12.00 น. การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการทำตลาด 
   โดย คุณอรรถพล กิตติธรรมสาร : Train Lazada 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   โดย คุณโกศล จันทร : ผู้บริหารการตลาดบริษัท นัทธกันต์ จำกัด 
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.40 – 16.30 น. การบริหารจัดการสินค้า ให้ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม 
   โดย คุณโกศล จันทร : ผู้บริหารการตลาดบริษัท นัทธกันต์ จำกัด 

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

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล

1 จตุพล จัตุชัย 21 วาสิตา ทองดี

2 นทีธร ศรีอุดร 22 กัญญ์วรา สินธนภณ

3 วิริญา แซ่ย่าง 23 กิติชัย หาญนรเศรษฐ์

4 วิธาน สุขวาณิชวิชัย 24 เฉลิมชนม์. พบที่พึ่ง

5 ณารินทร์ เทศขยัน 25 วริสรา พบที่พึ่ง

6 ศุภจิตร์ วัฒนา 26 ยศพล พูลสุข

7 ชนสิรา ผลเจริญ 27 เพียงใจ พินทุพีรโกวิท

8 พงษ์ศักดิ์ มิขุนทอง 28 กิตติวัฒน์ ปิยะวัฒนกุล

9 มูฮ าหมัดมาฮเดร์ ซันชีโร่ อิซุมิ 29 วิภาพร แก้วกุล

10 สิรญิญา เพชรศรีฟ้า 30 อรัญญา สนามบุญ

11 มนัสนันท์ ดิษฐป์ระสงค์ 31 ปิติพร พรหมเกษตริน

12 สุนันทา หาญวรเกียรติ 32 ปิยฉัตร อุดมทวี

13 ทยดิา ธรรมสุวรรณ 33 ปัญญ์ชลี วัชรพินธ์

14 รัฐวรรณ บ ารุงแจ๋ม 34 ภาวินี เกษการณ์

15 กชรวัชร ธรรมสุวรรณ 35 ลัดดาวัลย์ บุญปาล

16 อภิสิทธิ์ ศิริอวยชัย 36 คัคนัมพร พูลสวัสดิ์

17 ศลิษา ธรรมสุวรรณ 37 กัมพล เพ็ชร์เกษม

18 อ านวยพร ชีหรั่ง 38 อุบลรัตน์ ศิริเสรี

19 สนธยา เก้าประดิษฐ์ 39 ณัฐพัชร์ กิจกุล

20 สมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ 40 เดวิชชุ์ ธรรมภูชชิย์

สอบถามข้อมูลที่ Facebook Fanpage : Smart Trader Online

ณ ห้องประชุม Richmond Ballroom 1
Grand Richmond Stylish Convention Hotel

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 



ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล

41 อรวรรณ รินรัตน์ 61 ศุภกานต์ ฐานพงศ์พันธ์ุ

42 ชวดล นุตะเอกวุฒิ 62 ขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนวัฒน์

43 ศุภชัย รตันพงษานนท์ 63 พิสิษฐ์ชัย ชยาธรธนวัฒน์

44 คุณัญญา ชาวบางงาม 64 อาระยา เชาว์กุลจรัสศิริ

45 พรเพ็ชร ขัตติยะราช 65 กัญจนพร อมรรัตนะสิริกุล

46 กชสณ บุญประกอบ 66 ชญานิษฐ นาควัชระ

47 สุกัญญา โคษา 67 นิชาภา ขุนณิรงศ์

48 ภิญโญ โพธิวิจิตร 68 จินตนา รักมิตร

49 ธัญญ์นิธิ ภักดีชน 69 ไวพจน์ รักมิตร

50 วิชืต คู่เรืองตระกูล 70 ธัญรดี ห้อยระย้า

51 สะใบทิพย์ มณีรักษ์ 71 ประพัทธ์ ห้อยระย้า

52 คีรยา ตั้งกีรติ 72 วรรณา แนวก าพล

53 ชนกภัท ปิตินุโสภณ 73 จันทรรัตน์ แก้วเรือง

54 นฤมล บุญเลิศ 74 อัมภานุช บุพไชย

55 กิติศักดิ์ หล้าเรือน 75 กษริา ขันติศิริ

56 ฐิติพร วงศ์แสง 76 ประภาศรี สุวรรณโชติ

57 แวววรรณ พูณโพธิ์ 77 ศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ

58 ปิยพร ภู่ประเสริฐ 78 พรทิพย์ พรมชาติ

59 อรลักษณ์ เลิศธนาผล 79 ธรรมรงค์ อาภามาศกุล

60 ปาจารุพัชร์ เจริญทัศนศิริ 80 หฤทัย เนื่องฤทธิ์

สอบถามข้อมูลที่ Facebook Fanpage : Smart Trader Online

ณ ห้องประชุม Richmond Ballroom 1 
Grand Richmond Stylish Convention Hotel

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 



ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล

81 กมนนุช สมบุญธวงษ์ 102 วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข

82 ชานุชัย ธนาสกลวาณิช 103 ธวัฒ วงษ์วิจารณ์

83 ณัฐวรรณ ธนาสกลวาณิช 104 ปริญญา ศิลปอริยะ

84 ชฎาณัฐ ปัญจะธง 105 วันชัย จงเจียมดี

85 วิทยา เทพรัตน์ 106 วุฒิพงษ์ ธีระวัฒนะกุล

86 ธนัชพร ดวงทอง 107 พรชัย ผาสุข

87 ไอลดา กุลสิงห์ 108 ชวัลลักษณ์ สุดาหวัง

88 ณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์ 109 ธีรช์ญาน์ อุดมเฉลิมธีรเดช

89 กนกวรรณ บุญมี 110 มัทนา ธิต๊ะ

90 สุขาดา รามัญอุดม 111 บุณยนุช เอื้อศิรินุเคราะห์

91 สุรีมาศ ภัทรพนาสกุล 112 อชิรญาณ์ อติชา

92 ปารินันท์ ปางทิพย์อ าไพ 113 สุพัชญา ลิมปะสุวัณณะ

93 ปราณี แซ่ตั้ง 114 ศดิพร ปัญญาโชคชัย

94 ธัญดา สุทธิวิไล 115 ภัทท์ชนก คีรีธนากูล

95 กฤตภัค สุทธิวิไล 116 รมิดา มุสิกอง

96 สาธิต ยอดด าเนิน 117 ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ

97 กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ 118 ปริศรา ติรสุวรรณสุข

98 กานต์ คุปติวิทยากุล 119 รชต บุปผานนทพัฒน์

99 อัจฉรัชย์ สวสัดิธนสาร 120 สะใบทิพย์ มณีรักษ์
100 อชิรวิวญ์ รักมิตร 121 ดุษฎี เดชะ
101 ธนปัถพ์ คีรีไพฑูรย์ 122 กุสุมา เชิดชูวิชัยกุล

สอบถามข้อมูลที่ Facebook Fanpage : Smart Trader Online

ณ ห้องประชุม Richmond Ballroom 1 
Grand Richmond Stylish Convention Hotel

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 


