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ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล 
(Development Administrator in Digital Era - DAD) รุ่นที่ 6 

 
 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era – DAD) ได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) รุ่นที่ 6 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 
1 นายกรชาล ตั้งผดุงรัชต์ กรรมการ 

บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จ ากัด 

2 นางสาวกมลพร เลื่อนฉวี Project Manager 
The 1 Central Limited 

3 นางสาวกมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ 

4 นางสาวกัญญา ณัฐชาณรงค์ เจ้าของกิจการ 
Phoenix Hair Salon 

5 นางสาวกาญจน์ศิริ มีนชัยนันท์ จัดชื้อ 
บริษัท เพอร์เฟคท์ วิลล่า บึง2 จ ากัด/ 
บริษัท ชัยนันท์อพาร์ทเมนท์ จ ากัด 

6 นายกิตติชัย อัศวินชัยโชติ ผู้อ านวยการฝ่าย Trade Product 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

7 นางสาวกุลวดี ธรปติ Vice President 
Kasikorn Bank Public Company Limited 

8 นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

9 นายคณพล วงศ์ใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ 
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10 นางสาวคนธนันท์ วัฒนชาติวงศ์ ผู้ประกาศข่าว True Inside HD 
การตลาดและผลิตภัณฑ์ Shopee/ 
Siam Innovation Industry Company Limited 

11 นายค านวน อินทร์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สุธัญญา อิเล็คทริค จ ากัด 

12 ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานชิ รกัษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเเละนวัตกรรมการเรียนรู้ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

13 นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ Executive Director 
บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จ ากัด 

14 นางสาวจันทนา จันทร์ญาวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ฮาโลลักษ์ จ ากัด 

15 นายจิระเดช กิจเลิศนภา กรรมการ 
บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

16 นางสาวจีระพรรณ ยิ่งอุดมสุข Managing Director 
JT Consulting and Training Company Limited 

17 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทรพัฒน์ เลขานุการรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

18 นางสาวฉันธิชา นวลสาย กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท Pitch Perfect Group 

19 นายชญานนท์ ใช้สง่า รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทรักษาความปลอดภัย เค ซี ซี พลัส จ ากัด 

20 นางสาวชนัสถ์นันท์ อิสระเหนือทรัพย์ นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ MDRT 
บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

21 นายชวันวิทย์ เลียงสุนทรสิท Assistant Manager, Government Relations 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

22 นางสาวชวัลรัชญ์ สมตระกูล Managing Director  
บริษัท บีเจ ฟู้ด แฟคทอรี จ ากัด 

23 นางสาวชัญญา เหมศิริวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท พรพระนคร จ ากัด 
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24 นางสาวเฌอลินญ์ เธียรสุริยวุฒิ กรรมการบริหาร 
Hofstore Company Limited 

25 นายฐานพงศ์ รังสินธุรัตน์ General Manager 
Solar Express Company Limited 

26 นายฐิติพงศ์ ค าผุย ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร 1  
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

27 นายฐิติพงษ์ จรัสศรีวิไล ผู้จัดการโรงงาน 
บริษัท พงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

28 นายแพทย ์ณรงค์ จงอร่ามเรือง นายแพทย์ ระดับ 8 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

29 นางสาวณัฏฐ์รมณ อาสาจิตมณี Head of Marketing 
บริษัท จีเอ็นแอล จ ากัด 

30 นางสาวณัฐฐ์พิชา เศวตปรีชานนท์ เจ้าของกิจการ 
ร้านขายยา Care Lab 

31 นางสาวณัฐนรี ฉัตรานุรักษ์วงศ์ Senior Project Manager 
Rabbit Care 

32 นางสาวณิชกานต์ ผลเกตุ พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
 

33 พันโทหญิง ณุลักษณา ตกต้น ประจ ากรมแพทย์ทหารบก 
กรมแพทย์ทหารบก  
กระทรวงกลาโหม 

34 นายทัตเทพ พิทักษา กรรมการ 
บริษัท ท าคดี จ ากัด 

35 นางสาวทันย์ตวัน สงวนไทร ผู้อ านวยการฝ่าย Program Management  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

36 นางสาวธนพร ตันวีระเกษม นักคอมพิวเตอร์ระดับ 7 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

37 นายแพทย์ ธรณัส กระต่ายทอง Chief Medical Officer 
ศูนย์การแพทย์ V Precision ในเครือโรงพยาบาลวิภาวดี 
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38 ร้อยต ารวจเอกหญิง ธนัชชา สขุเกษม รองสารวัตร กลุ่มงานพิจารณา 1 กองอุทธรณ ์ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

39 นางสาวธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภัสร ์ Senior Consultant 
GET Education and Travel Company Limited 

40 นางสาวธนาภรณ์ ธารทอง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
บริษัท ธารธนา จ ากัด 

41 นางสาวธัญญา ศิริปรีชาพงษ์ Front Manager 
Welcome Plaza Hotel 

42 นางสาวธันยนันท์ จันทร์วงษ์ กรรมการและผู้อ านวยการสายงานบริหารองค์การ 
บริษัท ธันวสุ บิสซิเนส คอนซัลติ้ง ซิสเต็มส์ จ ากัด   

43 นายธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 

44 นายธีรยศ ดอกไม้พุ่ม ผู้จัดการฝ่ายบริการและวิศวกรรม 
บริษัท ที.ดี.ทรานสฟอร์เมอร์ จ ากัด 

45 นายธีร์รัช เอื้อสุนทรพานิช กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คิวคิว คอนโด จ ากัด 

46 ร้อยต ารวจเอก นภดนัย ฉัตรภูติ นักการข่าวช านาญการ 
ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

47 นางสาวนริศรา ศรีค านวล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ 

48 นางสาวนวพร กาญจนชูศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายผลิต 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น 

49 นางสาวนันท์นภัส ศรโชต ิ Head of Labor department 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 

50 นางสาวบัณฑิตา สร้างบัณฑิตสกุล ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท เอดีที ออนไลน์ ไทยแลนด์ จ ากัด 
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51 ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

52 ดร.ประหยัด บุญค า ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารอาคาร 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

53 ดร.ปวีร์ลดา หว่อง Managing Director  
Snow Tech Company Limited 

54 ผศ.ดร.ปัณณวิช สนิทนราทร คณบดีคณะดนตรี  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

55 นางสาวปัทมา วายา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  
กลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  
กระทรวงพาณิชย์ 

56 นางสาวปาจรีย์ หังสพฤกษ์ Senior Business Development Executive 
TSN Wires Company Limited 

57 นายปิติภัทร ด่านสว่าง ผู้จัดการอาวุโส 
PricewaterhouseCoopers ABAS Limited 

58 นายปิยพัทธ์ เรืองนิพนธ์กิจ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท ศศิ เรียลเอสเตท จ ากัด 

59 นางสาวเปมิกา อมรชัยโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เจริญทรัพย์ 2565 จ ากัด 

60 นายพงศรินทร์ กอเจริญ ผู้อ านวยการอาวุโส SCB M Product Acquisition & 
Portfolio Management 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

61 นางสาวพนิตนาฎ สกลสัตยาทร Marketing Group 
บริษัท นัมเบอร์นายพริ้นติ้ง จ ากัด 

62 นางสาวพัชร์ลิตา จิระพิทักษ์ชัย นักแสดงช่อง 7  

63 ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก นักวิชาการ/เลขานุการผู้อ านวยการ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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64 นายพัทธพล เปรมตุ่น Superisor - Packaging Specialty Material 
Development 
Thai Containers Group Company Limited 

65 นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จ ากัด 

66 นางสาวพิชญา บุญญะพานิชสกุล Managing Director  
TPP Pharma Surgical Company Limited 

67 นางสาวพิชยา เขมวัฒนกุล นักคอมพิวเตอร์ 6 
ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล 
การประปานครหลวง 

68 นางสาวพิชามญชุ์ สมบัติทวี วิศวกรช านาญการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

69 นางสาวพิมพ์ชนก ถนอมกุล Regional Assistant Brand Manager 
Unilever Thai Trading Limited 

70 นางสาวพิมพ์นารา ปาณพิชัยรัตนะ Marketing Manager 
Sherwood Corporation (Thailand) Public Company 
Limited 

71 นางสาวพีชญา สุขวิบูลย์ เจ้าของกิจการ 
Flat Marble 

72 ร้อยเอก พีรวิชญ์ วัฒนะ นายทหารสารบรรณและธุรการ กองนโยบายและแผน 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

73 นางสาวภัณฑิลา ชีวาวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป 
บริษทั มีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล จ ากัด 

74 นายภัทรวัฒน์ ล าภา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ 
เทศบาลต าบลเทพารักษ์ 

75 นายภูเบศน์ รังสิโย General Manager 
บริษัท รังสิโย จ ากัด 

76 นางสาวมนัสวี จันทร์รัตนกุล Head of Mobile Tariff Management 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
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77 นางสาวเมนาท มีสมมนต์ Marketing Manager - Innovation for ASEAN  
and South Pacific 
Coca Cola 

78 นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จ ากัด 

79 นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

80 นางสาวใยธนา ทิมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทรัพย์ไพวัลย์การศิลา จ ากัด 

81 นายรชต มานะธรรม Managing Director 
บริษัท กู๊ดเฮด แอนด์ โค จ ากัด 

82 นายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชย์ 
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ 

83 นาวาอากาศโท รณชย พูนบุญ เจ้าของกิจการ 
บริษัท การูดา โกลด์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 

84 นางรัชดา ตันติมาลา รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

85 นายรัฐสิษฐิ์ สิริรัฐกาณกุล ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท พี. เฮ้าส์ (2015) จ ากัด 

86 นางสาวลิษา เลาหกรวัส Managing Director 
Masket Communications Company Limited 

87 นายเลิศฤทธิ์ พึ่งพระเกียรติ Managing Director 
บริษัท นครนายกอีซูซุเซลส์ จ ากัด 

88 นายวนิชพงษ์ ชาญวนิชัยนันท์ กรรมการ 
บริษัท ดรีมพลัส 8 จ ากัด 

89 นางสาววรัญญา กิจวัฒนะ นางแบบ/นักแสดง 

90 นายวราเศรษฐ์ อัศวพิศาลบูลย์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท พีพีเอส ออยล์ จ ากัด 
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91 นายวริศ ศศิเศรษฐ์ Sales Engineer 
GlobeTech Company Limited 

92 ดร.วริศา วสุรังสฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายแผน และบูรณาการยุทธศาสตร์  
สถาบันสหสรรพศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

93 ดร. นายแพทย์ วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก/รองผู้อ านวยการส านักวิชาการสุขภาพจิต/  
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ระดับช านาญการ) 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

94 แพทย์หญิง วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ Physician 
Vitallife Scientific Wellness Center at Bumrungrad 

95 นางสาววลัยพรรณ เวียงกมล ผู้จัดการภาค 
บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

96 นายวัชรพงษ์ นวมเฟ่ือง Owner 
PJ Home Mansion 

97 นางสาววินิตรัตน์ อินต๊ะวิยะ เจ้าของกิจการ 
Supergirl Style Company Limited 

98 นางสาววิภา บุณยรักษ์ Category Manager - Fashion 
Central JD Commerce Limited 

99 นางสาววิภานันท์ แสนขยัน Senior Manager 
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 

100 นางสาววิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ ์ พิธีกรมายาชาเเนล 
 

101 นายวีรวุฒิ ว่องพรไพศาล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บลู กรีน โซลูชั่น จ ากัด 

102 นางสาววุฒิพร ทักษิณวราจาร Business Development 
Forward Management Services 

103 นางศรัญญา จันทรเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการบริหาร 
บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จ ากัด 

104 นางสาวศรัณยา หาญสาริกิจ Planning & Specialist Director 
Vero Public Relations (Thailand) Company Limited 
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105 ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จ ากัด/ 
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ ากัด (มหาชน) 

106 นางสาวศศธร ตั๋นเจริญ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ดีดี อินเตอร์แมค จ ากัด 

107 นางสาวศศินา เจริญวงศา Executive Manager 
Rosewell Music Institute 

108 ทันตแพทย์หญิง ศศิมาส อ่ าครองธรรม ทันตแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

109 นางสาวศิริมณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จัดซื้อโครงการ 
Bangkok Glass Public Company Limited 

110 นางสาวศิวดาติ์ คงกัน ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ 
ธนาคารออมสิน 

111 นางสาวศุณัฏฐา วีรศักดิ์วัฒนา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด 
บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จ ากัด 

112 นายเศรษฐพล บุตรโท Director of Investment and Asset Management 
ARCH Capital Management Company Limited 

113 นางสาวสิรามล ธีรศานต์วงศ์ Commercial & Administration Manager 
CNPCHK (Thailand) Limited 

114 นางสาวสิลิลทิพย์ มุจนานันท์ เจ้าของกิจการ 
Supermarket Plakad 

115 นางสาวสุกฤตา สุขโม กรรมการ 
บริษัท เวเคแอนด์โค จ ากัด 

116 ดร.สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย รักษาการผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

117 นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ กรรมการบริหาร บริษัท พรชัยพานิช (1984) จ ากัด/ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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118 นางสาวสุภาพร โอสุคนธ์ทิพย์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทวีโชติ ก่อสร้าง จ ากัด 

119 นางสาวอรนภัส บุญอนันตพัฒน์ Assistant Director of Sales and Marketing 
Booncharoen Weaving 

120 นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ 
สถาบันนิติวัชร์ ส านักงานอัยการสูงสุด 

121 นายอมร บานแย้ม Professional Photographer/Content Creator 
Freelance 

122 นางสาวอัญญพัชร์ สุวรรณเจนเจริญ Managing Director  
บริษัท มอนิ่ง ดีเวิลด์ จ ากัด 

123 นายเอกชัย โลหะบ ารุงกุล กรรมการ 
บริษัท ซันมิ ทีเอช จ ากัด 

124 นายเอกชัย ศรีกุเรชา Managing Director 
Hotel Icon Bangkok 
บริษัท ลาเวนีส (สุขุมวิท) จ ากัด 

125 นายเอกรตัน์ เศวตวรชิต ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 
บริษัท พีพี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

126 นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

127 นายเอกวีร์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
บริษัท เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จ ากัด 

 
                                                           
           ประกาศ ณ วันที่    30   มีนาคม  พ.ศ.2565 
       
       

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก) 
                                     ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
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ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล 

(Development Administrator in Digital Era - DAD) รุ่นที่ 6 (เพิ่มเติม) 
 
 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era – DAD) ได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) รุ่นที่ 6 (เพ่ิมเติม) ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 
1 นางสาวกอบกาญจน์ จารุธนศักดิ์กูร Executive Secretary 

บริษัท ดีเจริญกิจพัฒนา จ ากัด 

2 นางสาวชนากานต์ ทองประพาฬ Business Creative and Development 
บริษัท ธรี สุขุมวิท จ ากัด 

3 นายไชยภาพ อัญญานุภาพ กรรมการบริษัท 
บริษัท อินคิวบ์ จ ากัด 

4 นางวิภาพร จิระพัฒน์พิศาล กรรมการบริษัท 
บริษัท โอต คูเทอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด 

5 นางสาวศกุนตลา เทียนไพโรจน์ DJ 
Grammy Place 

 
                                                           

           ประกาศ ณ วันที่   15    เมษายน  พ.ศ.2565 

       

       

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก) 

                                     ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 


