ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 9
ตรวจสอบรายชื่อได้ ท่ ีเอกสารแนบ
เรี ยน ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 9
โครงการ JUMC ขอแสดงความยินดีสาหรับท่านที่ได้ สทิ ธิเข้ าร่ วม โครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 9
ขอให้ ท่านดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ชาระค่ าอบรม จานวน 50,000.xx บาท
หมายเหตุ : ทศนิยม .xx ดังกล่าว คือเลขที่ตามลาดับประกาศ (เช่น ลาดับที่ 01 โอนเงินจานวน 50,000.01 บาท / ลาดับที่ 50
โอนเงินจานวน 50,000.50 บาท ) มาที่
“ สมาคมนิสิตเก่ าเอ็มบีเอ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย”

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์
เลขที่บัญชี

630-2-21269-2

2. ส่ วนที่เหลือ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้ วน) ชาระเป็ นเช็คของขวัญ(ได้ ทุกธนาคาร) สั่งจ่ าย “สด”
นามาในวัน Orientation วันอาทิตย์ ท่ ี 21 กรกฎาคม 2562
3. ส่ งอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิการเข้ าร่ วมโครงการฯ
พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงินตาม ข้ อ 1. มาที่ jumcwow@jumc.in.th
Subject : JUMCWoW9/(ลาดับที่ ประกาศ) ชื่อและนามสกุล

(ในเนื ้อความให้ ระบุ ดังนี ้)
ลาดับที่ ชื่อ นามสกุล : (ลาดับที่ประกาศ)
จานวนเงินที่โอน : 50,000.xx บาท วันและเวลาชาระเงิน : (dd/mm/2562 hh:mm)
ออกใบเสร็จในนาม : ส่ วนตัว / บริษัท (ระบุช่ อื บริษัท ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี)
*หมายเหตุ : ขอให้ ท่านโอนเงินก่ อนเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ ท่ ี 12 กรกฎาคม 2562 มิฉะนันแล้
้ วถือว่าท่านสละสิทธิและ
ทางโครงการฯ จะเรี ยกผู้สมัครที่มีคะแนนลาดับถัดไปขึ ้นมาแทนที่
******การตัดสินของกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด******

ลำดับที่

รำยชื่ อผู้มสี ิ ทธิเข้ ำร่ วมโครงกำร JUMC WoW 9
คำนำหน้ำ
ชื่อ-สกุล

1 นางสาว
2 นางสาว
3 นางสาว
4 นางสาว
5 นางสาว
6 นาย
7 นางสาว
8 นาย
9 นาย
10 นาย
11 นางสาว
12 นางสาว
13 นางสาว
14 นางสาว
15 นางสาว
16 นางสาว
17 นาย
18 นางสาว
19 นางสาว
20 นาย
21 นาย
22 นาย
23 นางสาว
24 นางสาว

กนกพร พัสตราวนิ ช
กรเกล้า ตั้งตรงไพโรจน์
กุลวดี สรรคเสรณี
จันทน์ฤชา ยาปั น
จิณณพัต ห่อวงศ์สกุล
ชวณัฏฐ์ ศรี บุญญา
ชาคริ นทรา รุ จิเมทินีกุล
ชานน จินดานุวฒั น์
ชินพรรธน์ อมรกิตติ์บุรโชติ
ฐิ ติพงษ์ จรัสศรี วิไล
ณภัทร วิชชาบุญศิริ
ณหทัย สุ วรรณจินดา
ณัชชา จิรยัง่ ยืน
ณัฐชยา วงศ์วิริยางกูร
ณิ ชารี ย ์ พหลโยธิ น
ณิ ศสา จงอุดมสมบัติ
ธนนนท์ บุณยประทีปรัตน์
ธนภัทร อมรจรู ญ
ธนอรพ์ นริ นทร์สุขสันติ
ธรากร เล็กเอกรัตน์
ธี ร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
ธี รวัต อุดมสิ นวัฒนา
นกศร ชัยวงค์คา
นัทชา สุ ขมุ พันธุ์พงศ์

25 นางสาว
26 นาย
27 นางสาว
28 นางสาว
29 นางสาว
30 นางสาว
31 นางสาว
32 นาย
33 นางสาว
34 นาย
35 นาย
36 นาย
37 นางสาว
38 นาย
39 นางสาว
40 นางสาว
41 นางสาว
42 นางสาว
43 นาย
44 นางสาว
45 นางสาว
46 นางสาว
47 นาย
48 นาย
49 นาย
50 นางสาว
51 นาย
52 นางสาว
53 นาย
54 นาย
55 นาย

นันทิกา ธรรมนะจิตต์
นิ ติ แหยมคง
บุษบาวรรณ อัจฉริ ยพฤกษ์
เบญจวรรณ กิจพานิ ช
ปฐมา รัตนเสถียร
ปภาวี คู่ณรงค์นนั ทกุล
ปภาวี ศรี สงั วาลย์
ปริ ทศั น์ งามเสรี
ปลายฝน คาประกอบ
ปองธรรม แดนวังเดิม
พงศกร นฤมิตเลิศ
พงศธร ต่อจรัส
พนิ ดา ศิริศกั ดิ์
พรเทพ ศรี สุขพงษ์ศกั ดิ์
พรพิรุณ สุวรรณชัยรบ
พลวดี ศักดาสาวิตร
พิชนิ ดา บุตรโคตร
พิมพิศา เพ็ชรวิจิตร
ยุทธชัย เจริ ญทรัพย์
วนัสริ น ไมตรี มิตร
วราภรณ์ สังข์ประเสริ ฐ
วริ นทร์ พร บุษยะจิรพงศ์
วิทยา อโณทัยยืนยง
วีรภัทร มาลีถาวร
ศราวิณ ชอุ่มทอง
ศรุ ตา เภตรา
ศุภกร นันทขว้าง
สาลินี วัชรโยธิ น
สุกฤษฏิ์ ชาประเสริ ฐกุล
อธิพล เมธาวิกูล
อนันตพร ธรรมอร่ ามกิจ

56 นางสาว
57 นางสาว
58 นางสาว

อภัสนันท์ คูณคณาวิวรรธน์
อัจฉรา มานะพันธานนท์
อารยา มหาวาณิ ชย์วงศ์

