ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร

“Media Landscape
เมื่อโลกปรับ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน”
วันที่ 2 – 3 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“Media ประกาศรายชื
Landscape เมื่อ่อผูโลกปรั
รรมผูก้บสูริโตภคเปลี
้มีสิทบธิ์เข้พฤติ
าร่วกมหลั
ร ่ยน”
วันที่ 2 – 3 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)

ปรับตัวอย่าลงไรให้
รอด”รายชื่อ
าดับ

ลาดับ
รายชื่อ
1 ง
2 นายกวินสิทธิ์ นาคนวลวินัย
3 นางสาวกัญชณิษฐ์ วงศ์จิระโชติกุล
4 นางกิ่งฟ้า จันต๊ะรังษี
5 นางสาวกุลนิภา บุญศรี
6 นางสาวกุสุมา เชิดชูวิชัยกุล
7 นางเกศินี หมดห่วง
8 นางเกสรี ชานาญเดชากุล
9 นายคณุตม์ รักปัญญาแก้ว
10 นางสาวจงกชกร พัฒนเรืองรอง
11 นางสาวจงกลนีย อมรสิงห์
12 นางสาวจรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์
13 นายจิรเดช ธรรมชัยโสภิต
14 นางสาวจิรวันทย์ กมลรัตนโยธิน
15 นางสาวชนิสา องค์ธนะสุข
16 นายชวภณ เพชรอินทร์
17 นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง
18 นางณัฐวลัญช์ สมปิยโชค
19 นายณัฐวุฒิ หวังนิเวศน์กุล
20 นางสาวธนพร นาคบรรพ์

ทร ประดับทอง
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 2122เวลานายธนภั
9.00
– 16.00 น.
นายธนรรถ เนียวกุล
23 นางธมนวรรณ
ข เมล)
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(รับ Linkรวมสุ
ทางอี
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นายธรณี จารุปาณฑุ
นายธีรเดช ล้อจักรชัย
นางสาวธีราพร อิทธิประทีป
นางสาวนรชัญญา ผ่องอาไพ
นายนรธิป วิเชียรทอง
นางนาทิพย์ หวังภัทราวานิช
นางนิศารัตน์ สันติมากูล
นายประสิทธิ์ วรกิติคุณวัฒน์
นางสาวปรัชปภัค กระแสงสิง
นายปัญญา ลัพธิรักษา
นางปุณยวีร์ สุริยวัชร์ภักดี
นายพรเทพ มะอยู่เที่ยง
นางสาวพรรณราย อยู่สูงเนิน
นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
นางสาวภาณุมาศ ธาคาศักดิ์
นายภูมณัส จุลนิพิฐวงษ์
นางสาวรัฐนันท์ สุวรรณสมบูรณ์

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร
“Media ประกาศรายชื
Landscape เมื่อ่อผูโลกปรั
รรมผูก้บสูริโตภคเปลี
้มีสิทบธิ์เข้พฤติ
าร่วกมหลั
ร ่ยน”
วันที่ 2 – 3 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.
“มัคผคุ่านระบบ
เทศก์ ZOOM
ยุค New
Normal
ออนไลน์
(รับ Link
ทางอีเมล)
ลาดับ รอด” รายชื่อ
ปรับตัวอย่างไรให้

ลาดับ
รายชื่อ
41 นางสาวรัตนาภรณ์ นาคเจริญ
42 นางสาววรรณฤดี เขียววรรณ์
43 นางสาววริฐา โลมรัตนา
44 นางสาววศินี เหลี่ยมใส
45 นางวิมล อินทร์จันทร์
46 นางวิมล อินทร์จันทร์
47 นายวีระ ชุมมะ
48 นางสาวศรัณภรณ์ แสงเทียน
49 นางสาวศรีแก้ว อยู่สุข
50 นางศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
51 นางศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
52 นายสมบัติ พุทธโชติ
53 นายสมพงษ์ พงษ์วิทยา
54 นางสาวสรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์
55 นางสาวสายพิน พงษ์สมร
56 นางสาวสุกัญญา แซ่โซว
57 นายอภิวัทน์ บุญมั่นภราดร
58 นายอภิวัทน์ บุญมั่นภราดร
59 นางสาวอรศศิร์ วัชรพฤษาดี
60 นางสาวอรอุมา ผาสุวรรณ

61
62
63
64

นางสาวอัครวรา
นางสาวอัครวรา พรหมเสนะ
นางสาวอารยา ภาณุพิจารย์
นายเอนก จารุเกียรติกุล

วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (รับ Link ทางอีเมล)

กรุณาแอดไลน์สาหรับข่าวสารเพิ่มเติม

