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ต่อผู้ประสานง

 คุณวรฉัต

 คุณชัยวัฒ

 คุณสุดารั

 คุณกษิด์ิ

มัคร 
ถดาวน์โหลดใบ
รผู้เข้าอบรมจํ
นวนผู้ได้รับคัด
สือเดินทาง ม

อียดเพ่ิมเติม: 
านหลักสูตรฯ

ตร  โทร. 089

ฒน์  โทร. 083

รัตน์  โทร. 086

เดช  โทร. 095

บสมคัรได้ที h
จํานวนจํากัด ไ
ดเลือกอบรมจ
มาที่อีเมล์: cd

สํานักงานส่งเ
ฯ  

9-203-0183

3-116-6581

6-744-4155

5-665-5162

http://www.
ไม่เกิน ๕๐ ท่
จะเต็มจํานวน
a1@depa.o

เสริมเศรษฐกิจ

 

depa.or.th/t
ท่าน ต้ังแต่บัด
น โดยส่งใบสม
or.th 

จดิจิทัล 

th/cda 
นี้จนถึงวันที่ 
มัครที่กรอกรา

๓๐ มิถุนายน
ายละเอียดให้

๑๒ 

น ๒๕๖๒ 
ห้ครบถ้วน 


