ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร

“ครบเครื่องเรื่องออนไลน์
พลิกธุรกิจไทยสู้ภัยโควิด-19”
หัวข้อ “แชท ช้อป จ่าย จบที่เดียว บน LINE OA”
วันที่ 19 ส.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

แอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “แชท ช้อป จ่าย จบที่เดียว บน LINE OA” วันที่ 19 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
1 นางสาวManchusa sinamornvech 21
22
2 นางNualchan sisisawat
23
3 นางสาวSuthiporn Arsopon
24
4 นางกนกวรรณ หวังโชคผดุง
25
5 นางกนกวรรณ หวังโชคผดุง
26
6 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิสมิต
27
7 นางกฤตวรรณ แมน
28
8 นางกฤตวรรณ แมน
29
9 นายกฤติเดช พงษ์วิทยากุล
30
10 นายกฤติเดช พงษ์วิทยากุล
31
11 นางสาวกัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทิธิ
12 นางสาวกาญจน์สรีย์ พงศ์ภัทรายุทธ์ 32
33
13 นางกิ่งฟ้า จันต๊ะรังษี
34
14 นางสาวเกศิณี กองสงฆ์
35
15 นางสาวเกียรติสุดา ชัยนิวัฒนา
36
16 นายเกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์
37
17 นางสาวเกื้อกูล เจริญวรรณวงศ์
38
18 นายคณินทร์ เอื้อศรีทองกุล
39
19 นางสาวคุณัญญา ชาวบางงาม
40
20 นายจตุรงค์ สุวรรณชิวหกุล

สพรรณ พันธนะหรัญ
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานางสาวจรั
9.00
– 16.00 น.
นางสาวจรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์
เจนตระกู
ลโรจน์เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นางจามร
(รับ Link
ทางอี
นายจารุกิตติ์ สุวานิชย์
นางสาวจิตรา ผดุงศักดิ์
นายจิรเดช ธรรมชัยโสภิต
นางจุฬาพร กรธนทรัพย์
นางสาวจุฬารัตน์ พิทักษ์วงศ์
นายฉัฐอินทร์ เวชชประสิทธิ์
นางสาวฉัตรปวีณ์ จิระวัฒนผลิน
นางสาวฉัตรอรุณ เสนาะพงษ์
นางสาวชนนิกานต์ โลวนะ
นางสาวชนัชชา โชตะมุณี
นายชลาพันธ์ เจนงามกุล
นายชวภณ เพชรอินทร์
นางสาวชัฏวฬางศ์ เดชาทวี
นางสาวชิติ ภาม
นางชุลีกร วรยิ่งยง
นางสาวชูรุณี พิชญกุลมงคล
นางสาวโชติกา วังตระกูลทอง

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “แชท ช้อป จ่าย จบที่เดียว บน LINE OA” วันที่ 19 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
41 นายฐานันต์ ประดิษฐศิลป์
42 นางสาวณภัชชา ผังรักษ์
43 นางสาวณัฏฐสุรีย์ ชนาสินภิญโญ
44 นางสาวณัฐชยา ดารงรัตน์
45 นางสาวณัฐวรา สิทธิ์บูรณะ
46 นางณัฐวลัญช์ สมปิยโชค
47 นายณัฐวุฒิ หวังนิเวศน์กุล
48 นางดรุณี รุ่งเรืองผล
49 นางสาวดารณี สุวรรณ
50 นายดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ
51 นางสาวเตือนใจ เพ็ชรเหล็ก
52 นางสาวถนอมขวัญ นวลคล้าย
53 นางสาวทัศนีย์ โรมินทร์
54 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
55 นางสาวธนิกานต์ สุ่มสุวรรณ
56 นางธวัลรัตน์. ปิ่นสุภา
57 นายธัชพล ฉายสุวรรณ
58 นายธีรเดช ล้อจักรชัย
59 นายธีระพันธ์ เสกระโทก
60 นายนพดล จิตหาญ

ชญาย์ อุทัยพิบูลย์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 6162เวลานางสาวนพิ
9.00
– 16.00 น.
นางสาวนรีญา วราวุฒิ
63 นางนฤมล
พิสุธิกทางอี
ูล
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับ Link
เมล)
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นางสาวนฤมล สิทธิ์บูรณะ
นางสาวนวพร ใจจันทร์
นางสาวนวลหง ลวณะคุปต์
นางนัดดา หวานแหลม
นางสาวนาซีลา สาอุ
นางนิศารัตน์ สันติมากูล
นางสาวบุณณดาใยสาลี่
นายบุรฮาน ซอดีกีน
นางสาวปฐมาภรณ์ เจริญลาภ
นายประชา ขัตติโยทัยวงศ์
นายประชา สตังดี
นายประพัทธ์ ห้อยระย้า
นางสาวประพิณ พัวภัทรกุล
นายประโมทย์ เปรื่องอักษร
นายประเสริฐ วิรัตน์วัฒนกุล
นางสาวปวีณา ฤทธยานนท์
นางสาวปารดา ดิษยะศริน

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “แชท ช้อป จ่าย จบที่เดียว บน LINE OA” วันที่ 19 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
101
81 นางสาวปาลิดา ฤทธยานนท์
102
82 นางสาวปิยนาถ ไทยลาปาง
103
83 นางสาวปิยมาศ พรหมสุวรรณ
104
84 นางสาวปิยากร ยงวณิชย์
105
85 นางสาวปุณยนุช บารุงศักดิ์
106
86 นางปุณยวีร์ สุริยวัชร์ภักดี
107
87 นางสาวเปมิกา จามจุรี
108
88 นายพงศกร แท่นประยุทธ
109
89 นายพงศ์วิวัฒน์ พัฒนวงศ์วิศิษฏ์
110
90 นางสาวพจนีย์ ภูมิวัฒน์
111
91 นางพรพรรณ ตันติพิสิฐกุล
112
92 นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
93 นางสาวพัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธิ์ 113
94 นางพัณณ์ชิตา เหล่าภัทรแระสิทธิ์ 114
115
95 นางสาวพัทธนันท์ ตั้งติพงศ์กูล
116
96 นางสาวพิชญาธรรมร่มดี
117
97 นางพิภัทรา ผาสุขสรรพ์
98 นางสาวพิมณภัทร์ รุ่งสุริยไพศาล 118
119
99 นายพูนลาภ พรบารุง
120
100 นางสาวภัสสร พรทิพย์

มาศ ธาราศักดิ์
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานางสาวภาณุ
9.00
–
16.00 น.
นายภานุวัฒน์ เรืองฤทธิ์
ญญดา ทางอี
ศิลาวรกุบเมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นางสาวภิ
(รับ Link
นายภูมินภัทร ศานต์ทานุทัต
นางสาวมณตา
นางสาวมณีรินทร์ ศรีอุดร
นายมนตรี ศรีสาราญ
นางสาวมนัสนันท์ ทัพพ์จีระกุล
นางสาวมนัสนันท์ สุวรรณมณี
นางสาวมลฤดี ทีบุญมา
นางมัทรี คอดริงตัน
นางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร
นางมินทร์ลดา ปัญญาโฉม
นางสาวมิรันตี เอื้อกิดาการ
นายยูซุฟ แก้วขันทอง
นางสาวเยาวดี ศรีคาฝั้น
นายรักพงษ์ ขอลือ
นางร่าเริง บาลมงคล
นายรุ่งเรืองชัย ทองคา
นางสาวรุสนี เจีะมะ

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “แชท ช้อป จ่าย จบที่เดียว บน LINE OA” วันที่ 19 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
121 นางสาวลดารัตน์ บุญจวง
122 นายวธัญญู เฉลิมสถาน
123 นางสาววรนุช สุภาพ
124 นางสาววรพรรณ สุทธิแสง
125 นางสาววรัชยา อนุมาศ
126 นางวรางคณา เกียรติธิวัฒน์
127 นางวรินธร สารสุข
128 นายวศิต มุขตารร
129 นางสาววัลลภา ลีเลิศ
130 นายวาริท น้อยเกิด
131 นายวิเชียร ตั้งปัญญาพินิจ
132 นางสาววิมล คาหงษ์
133 นางสาววิมลทิพย์ แนบสนิท
134 นายวิวัฒน์ ตั้งคุปตานนท์
135 นายวีระกิตติ์ พิบูลนุรักษ์
136 นายวีระศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์
137 นายวุฒิชัย มหาปัญญาวงศ์
138 นางสาวศรัณญภัส รักศีล
139 นางสาวศรุดา พรหมพูล
140 นายศันสนะ สุริยะโยธิน

นายศันสนะ สุริยะโยธิน
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 141
เวลา
9.00 – 16.00 น.
142 นางสาวศิรินทรา รัตน์เจริญ
143 นายศุ
เต็งการณ์
กิจ เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับกิจLink
ทางอี
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

นางสาวศุทธนันทน์ ร่มโพธิ์เย็น
นายศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์
นายสมชาย ดีมาก
นายสมบัติ กลิ่นบุบผา
นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง
นางสาวสายฝน หาญชนะพล
นางสาวสุกฤตา วิริยะ
นางสาวสุกัญญา แซ่โซว
นางสาวสุกัญญา มหธนาคม
นางสุขภัทรา อภิวัทฒะโน
นางสาวสุขุมาลย์ สุรอมรรัตน์
นางสาวสุดาพร นิ่มขา
นายสุนทร รายารักษ์
นางสาวสุพิธตรา ยุพดี
นางสุรารักษ์ ตรารุ่งเรือง
นางสาวสุริยา พรเบ็ญจา
นางสุรีมาศ ภัทรพนาสกุล

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“ครบเครื
่องเรื่องออนไลน์
ประกาศรายชื
่อผู้มพลิ
ีสิทกธิธุ์เข้รกิาจร่ไทยสู
วมหลั้ภัยกโควิ
สูตดร-19”

หัวข้อ “แชท ช้อป จ่าย จบที่เดียว บน LINE OA” วันที่ 19 ส.ค. 64

“มัคคุผเ่าทศก์
ค New
Normal
ออนไลน์
นระบบ ยุZOOM
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่างไรให้ รอด”รายชื่อ

ลาดับ
ลาดับ
รายชื่อ
181
161 นางสุรีมาศ ภัทรพนาสกุล
182
162 นายสุวรรณ คูสุวรรณ
183
163 นายสุวิจักขณ์ ระดมสุข
184
164 นายโสภณ สร้อยโมรา
185
165 นายอดิศวร กัณหรัตนชัย
186
166 นายอนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล
187
167 นางสาวอภิชญา เธียรวรกิจ
168 นางอมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
169 นางสาวอรณี เฉลิมชัยชาญ
170 นางสาวอรุณรัตน์ พัชรินทร์วิทยา
171 นางสาวอรุณศรี อุดมเวช
172 นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี
173 นายอัครัช บุญฟู
174 นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว
175 นางสาวอังสุณี เทพพัตรา
176 นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้ม
177 นายอายีซัน เจะอีแต
178 นางสาวอาพรรณ พัชรเกษสกุล
179 นางสาวอาไพ พัชรเกษสกุล
180 นางสาวอิษยา ธนปัญญา

ทัยวรรณ เอกพินิจพิทยา
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลานางสาวอุ
9.00
– 16.00 น.
นางสาวอุไรวรรณ เทพาวัฒนาสุข
ไรวรรณทางอี
สกุลรักอรุ
โณทัย
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นางสาวอุ
(รับ Link
เมล)
นางสาวอุไรวรรณ์ อนุชาติไชย
นายเอกวัสส์ โรจน์ภิญโญพงศา
นายเอกศิษฏ์ สมบูรณ์ผล
นายเอลีย์ ตันสุทธิวนิช

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

