
รายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร SME Upskill & Upscale

: Workshop สอนยิงแอดดันยอดขายบน Facebook 
พร้อมปิดการขายด้วยแชทบอท

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ข้อปฏิบัติ

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.
รบกวนจ าล าดับเลขที่ เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน
น า Notebook , สมุดและปากกา มาในวันอบรม
กรมฯ ขอปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบตัิป้องกันโควิคอย่างเคร่งครัด  

ทางกรมฯ จะท าการตรวจ ATK ให้ท่านฟรี ก่อนเข้าห้องอบรม
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้ลงสถานที่ พระนั่งเกล้า

หมายเหตุ :
กรุณาเผื่อเวลาส าหรับการเดินทาง เนื่องจากการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถ

มีจ านวนจ ากัด
กรมฯ เตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไว้ส าหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
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ล าดับ ชื่อ-สกุล

1 น.ส. กชพร พาชยมัย
2 น.ส. กนกนาถ สินธุเจริญ
3 น.ส. กมลพร แก้วเรือง
4 น.ส. กรภัค โกมลกิติกลุ
5 น.ส. กรรณิการ์ เบญจเทพานนัท์
6 นาย กฤตนัย สัจยากร
7 น.ส. กฤษฏิ์สินี มีชัยมั่นจิต
8 นาย กวิน ตณัฑพฤกษ์ผล
9 นาย ก่อเกียรติ เจียรจรัส
10 นาง กัญญารัตน์ เทพสวัสดิ์
11 น.ส. กัณฑิชา พงษ์พยอม
12 นาง กัลยาณี จิราจินต์
13 น.ส. กาณจน์อรุณฉาย ผลาวรรณ์
14 นาย ก าพล พิทักษิณาเจนกิจ
15 นาย ขตรศักด์ ฉิมสอย
16 น.ส. จณาพร งามปิติพันธ์
17 น.ส. จันทรา จันทราวิสุทธ์ิ
18 นาง จิรภา ฉลาดกิจศิรกิลุ
19 นาย จีราวัฒน์ สมานทรัพย์
20 น.ส. จุฑานพรัตน์ ธนพรชยางกูร
21 น.ส. ชฎาณัฐ ปัญจะธง
22 น.ส. ชลธร งามจิตรเจริญ
23 นาย ชลธิศ เจริญกิจชาญชัย
24 นาย ชลวัชร เรืองรุจิระ
25 น.ส. ชวะกันย์ หอมเศรษฐี

ล าดับ ชื่อ-สกุล

26 นาง ชัญญานุช พันธุ์ประเสริฐ
27 นาย ชานน กุศลสถิตย์
28 นาย ชานนท์ แสงมณี
29 นาย ชาลี ชีวศรีพฤฒา
30 นาย ชินดนัย ศิริสมฤทัย
31 น.ส. ชีระนาฏ วิเศษประทับ
32 นาย ชุติพัฒน์ พรพรรณพิพฒัน์
33 น.ส. โชติกา ตันพิพัฒน์อารีย์
34 น.ส. โชษิตา ปัญจกะบุตร
35 นาง ฐิฏิกานต์ เครืออนุกูล
36 น.ส. ฐิติภาดา เครืออนุกูล
37 นาย ณรงค์ศักดิ์ อัสนี
38 นาย ณัฐพงษ์ ตั้งกุศลลลติ
39 นาย ณัฐชนนท์ ใฝ่รัชตพาณิช
40 น.ส. ณัฐธยาน์ ทองค า
41 น.ส. ณัฐวดี วีระกิตติ
42 น.ส. ณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์
43 น.ส. ณิชารัศม์ วิชญหิรัญพงศ์
44 น.ส. ดวงฤทัย กวินยั่งยืน
45 นาย ถิรกร ถิรโรจนกุล
46 นาย ทศพล ทรวงแสวง
47 นาง ธัญดา ดุริยะมโนรม
48 น.ส. ธัญวรรณ คงสุนทร
49 น.ส. ธีรารัตน์ เรืองฤทธิ์กุล
50 น.ส. นคินทร โกศล
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ล าดับ ชื่อ-สกุล

51 น.ส. นนลนีย์ อิทธิรัตนนันท์
52 นาย นพปฎล อันชนะกรกิจ
53 น.ส. นภัทร ศรีอนันท์
54 น.ส. นภัทร อัตถพิชญาศร
55 นาย นรภัทร ยกชม
56 น.ส. นริศรา และมิตร
57 น.ส. นวรัตน์ ชาวรพีพนัธ์ุ
58 น.ส. น้ าเพชร น้ าเพชร
59 นาย เนติ ธรรมาภานนต์
60 น.ส. เบญญาภา คงมาลัย
61 น.ส. ปฐมาภรณ์ เจริญลาภ
62 นาย ปยุต ชลธิศสุนทร
63 นาย ปรมะ ห่อทองพูน
64 นาย ประธาน แดงเครือ
65 นาย ประพัทธ์ จันทร์ทศ
66 นาย ปฤญจ์ ว่องอรุณ
67 น.ส. ปวีณา ฉายะบุตร
68 น.ส. ปาริชาติ ลิมป์รัตนกาญจน์
69 น.ส. ปุณยาพร แก้ววิเศษ
70 น.ส. เปมิลินญ์ ไกรสิทธิเจริญ
71 น.ส. ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล
72 น.ส. พนารัตน์ เอี่ยมผ่องใส
73 น.ส. พรฤดี ทวีสุข
74 นาย พลยุกต์ ประสิทธิ์มณีรัตน์
75 น.ส. พลอยนภัส เสกขค์วามดี

ล าดับ ชื่อ-สกุล

76 นาย พัฐฐนณท์ ชุติวัตนาสนิ
77 นาย พิชญ โพธิ์กระเจน
78 น.ส. พิมพ์ปพิชญ์ ถิรโรจนกุล
79 นาง พิมพ์รกั สินสมบรูณ์ทอง
80 น.ส. พีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล
81 นาย พีระ เจียรวิบูลยานนท์
82 น.ส. เพชรปภัสสร ชีวกนิษฐ์
83 น.ส. แพรว สุภานุรตัน์
84 นาย ภวัต กฤตอภิสิทธิ์
85 น.ส. ภัทราวดี จันทะนะ
86 น.ส. ภาณุมาศ ธาราศักดิ์
87 น.ส. ภาวนา สนเปี่ยม
88 น.ส. มณีรัตน์ ประสพเมต
89 นาย มนสกุณ ศรีพรม
90 น.ส. มัญชุสา สินอมรเวช
91 นาย ยศพล พุ่มแจ่ม
92 น.ส. ยุวดี ปิ่นทองทิพย์
93 น.ส. รจเรข สุริยาชัยวัฒนะ
94 นาย วรทย์ ชูประสิทธิ์
95 น.ส. วรัญญา เงินเมือง
96 น.ส. วริศรา ชวาลเวชกุล
97 น.ส. วลัยพร ขจรกลิ่น
98 น.ส. วัสดาพร ป้องกัน
99 นาย วิริยะ จันทรมาลัย
100 นาย วิวัฒน์ รอดทรัพย์
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ล าดับ ชื่อ-สกุล
101 น.ส. ศศิธร นันทวิญญู
102 น.ส. ศรสวรรค์ กวินสิริโพยม
103 น.ส. ศรินรัตน์ โทนิล
104 น.ส. ศิระนาถ รุ่งเรืองศิลาทิพย์
105 น.ส. ศิริพร แซ่ปึง
106 น.ส. สกนธ์ทิพย นามสง่าง
107 นาย สถาพร สุวรรณเทพ
108 นาย สมประสงค์ สิทธิศร
109 นาย สมภพ ลวะวิบูลย์
110 น.ส. สิริณญภัคร สุขทวี
111 นาย สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์
112 น.ส. สุกัญญา แซ่โซว
113 นาง สุกัญญา ปะทักขินัง
114 นาย สุทธิพร ตั้งสกุลสันติ

ล าดับ ชื่อ-สกุล
115 น.ส. สุธาทิพย์ ตุลยานันต์
116 น.ส. สุภาดา ตะวันดา
117 นาย สุรศักดิ์ สีลูกวัด
118 น.ส. สุรางค์ ศรีวารีรัตน์
119 น.ส. สุรีรตัน์ ทรัพย์เสรีชัย
120 นาย แสน พยุงศรี
121 น.ส. อโนทัย ลักษมีอธิคม
122 นาย อภิชาติ สันติส าราญวิไล
123 น.ส. อรณี เฉลิมชัยชาญ
124 น.ส. อรอุมา ไทยธีระเสถียร
125 น.ส. อรัญญา ฉิมวิเศษ
126 น.ส. ออมนุช วรรณสถิตย์
127 นาย อังกูร บุณยะโอภาส


