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Course I - Strategic Management
 21  กันยายน  2560

์ธทุยลกงิชเนผแงาวราก 2 ่ีทรตูสกัลห

์ธทุยลกงิชเราหิรบราก 1 ่ีทรตูสกัลห
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(Strategic Management : Key Success Factors)
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(Strategic Positioning & Strategic Direction)
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- Corporation Strategy

- Business Strategy

- Functional Strategy
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- Core Strategy  - Customer Interface

- Strategic Resource - Value Network
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สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน)

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

***หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้า
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ของค่าธรรมเนียมการอบรม

MEMBER

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน ์บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 609-2-01313-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 140-2-12879-3
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