
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211135024 นาย สุริยา ตะลาศิริ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

2 6181121022 นาย นันทวัฒน์ ปรีชาชาญ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

3 6311522011 นาย อัครเดช จันทร์ทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 6111436042 นาย เฉลิมพล อินทรจงจิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 6211427108 นางสาว อัฟดา โตะฮะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 6211436014 นางสาว อินทิรา มัตโทเจดีย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 6211116030 นางสาว ทิพย์สุดา ยอดวิจารณ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

8 6211108060 นางสาว จารินี บุญเตโช วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

9 6311522001 นาย ฐิติพงษ์ คงตะโก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เเละอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 6111436041 นางสาว พิมพกานต์ อนุพงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 6211321023 นางสาว ศศิวิมล  ทองจิตร บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

12 6211113048 นางสาว ศิรดา คงวัดใหม่ ภาษาไทย ครุศาสตร์

13 6111514201 นางสาว ดวงกมล อุตสาหการและการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 6111514208 นาย ธนวัฒน์ แก้วสวัสด์ิ อุตสาหการและการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 6111514251 นางสาว ธมลวรรณ คงดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 6111514252 นางสาว ปิยดา ไทยราช อุตสาหการและการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17 6111521053 นาย สุติพร อาวรณ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18 6011436030 นางสาว วิภาวี สายแก้ว สาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 6211427109 นางสาว เกษรินทร์ พงศ์สุวรรณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 6211427111 นางสาว มัทณา  ผลประดิษฐ์ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6211427203 นางสาว ภัทธิรา จรัสศรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BTS G.1 ห้อง 1922 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 1 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วันวิสำ  แก้วสกุล 

ห้อง 1922 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6111436040 นางสาว นัสรีน จ านงค์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 6211436071 นางสาว เกศรินร์ รัญจวนจิตต์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 6311427112 นางสาว กรินทิพย์ จงจิตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 6311427113 นางสาว ศุภากร ประเสริฐ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 6211116013 นางสาว ชุมพูนุท ชุมธรรม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

27 6211321005 นางสาว ยุวดี เอียดด้วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

28 6211321020 นางสาว วิชิดา    ชูมณี บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

29 6111422008 นางสาว ศดานันท์ สวนแก้ว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 6111428008 นาย เกียรติศักด์ิ ล่ิมสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 6111312057 นางสาว อนุสรา สิงห์นุ้ย การบัญชี วิทยาการจัดการ

32 6111521013 นาย ศุภกิตต์ จุรุวรรณ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33 6211205004 นางสาว สุนิสา เสมาพัฒน์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 6211205007 นางสาว ธาราทิพย์  เพ็งจันทร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 6211205014 นางสาว ภัทราฎา จันทรวงศ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 6211205022 นาย นุสิทธ์ิ บริพัฒน์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 6211205038 นางสาว สุภาวดี บุญช่วย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 6111422019 นางสาว เอ้ือมพร เพ็ชปรางค์ วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 6211436023 นางสาว สุกัญญา วรรณสุกระ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 6311522019 นาย สุธินันท์  สิงห์เพียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

41

42

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 1 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วันวิสำ  แก้วสกุล 

ห้อง 1922 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

BTS G.1 ห้อง 1922 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211108009 นาย ชุติเดช พังยาง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

2 6311521011 นางสาว สุภาวดี แซมโพธ์ิ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 6111215006 นางสาว ชวัลญา ไตรสุวรรณ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 6111219036 นางสาว ซูนียา อับดุลเลาะฮ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 6211436007 นางสาว อรอุมา วงค์เมฆ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 6211436016 นางสาว จันทิมา ตรีโรจน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 6111428002 นาย ไกรวิทย์ แก้วพัฒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 6211108012 นาย เนติพงษ์ กิมินทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

9 6211113008 นางสาว เขมิกา เดชอะรัญ ภาษาไทย ครุศาสตร์

10 6211116051 นาย ธนาธิป  รัตนพันธ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

11 6211135011 นางสาว นูรูคอซีอะห์ สะมะเเอ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

12 6211135023 นางสาว ณัฐชา รอบคอบ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

13 6211135043 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูทิพย์ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

14 6311205019 นางสาว จันทร์จิรา พัฒน์ปาน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6111436048 นางสาว ศิวาภรณ์ มาศเสม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 6211427206 นางสาว บุษบา บรรลือพืช คณิตศาสตร์(สถิติ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 6211436053 นางสาว วิมลรัตน์ เพชรรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 6111427111 นางสาว สุธิดา เกิดข า คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 6111427101 นางสาว สุภาพร ศรีแก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 6111427110 นางสาว กฤษณา สินยัง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6111428003 นาย เริงชัย  เลิศไกรเมธี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 BTS G.2 ห้อง 1922 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 2 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วันวิสำ  แก้วสกุล 

ห้อง 1922 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6111436021 นางสาว Narirat khongchit สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 6181107014 นาย ปัฐวีกร เทพหนู ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

24 6181108017 นาย ศักด์ิการียา ส านักพงษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

25 6111521030 นางสาว นันทิกานต์ ทองเพ็งจันทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 6111219031 นาย นราพงษ์ ปลอดชูเเก้ว นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 6211103041 นาย ภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

28 6211103042 นางสาว จิรประภา สิงหรัตน์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

29 6211436003 นางสาว กรรณิการ์ อนุกูล สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 6211436008 นางสาว วัลยา อ่อนแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 6211436009 นางสาว สุดารัตน์ ร าเพย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 6211436021 นางสาว สุวนันท์ ดาราพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 6211436057 นางสาว วรัญญา  ขวัญแก้ว สาธารณสุข ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 6311315050 นางสาว อมลวรรณ รัตนสุภา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

35 6311315065 นางสาว ธนพร ศรีมุข การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

36 6311315067 นาย ธีรภัทร แสงจันศิริ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

37 6311315068 นางสาว เจนจิรา เพชรคง การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

38 6311315069 นางสาว ปิยะกมล จันทวงค์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

39 6111402104 นางสาว ณัฐชยา สุวรรณโชติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 6181112042 นาย ศักด์ิดา  ด าแก้ว พลศึกษา ครุศาสตร์

41 6311522006 นางสาว เนตรนภา  ศรีรอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

42 6181121021 นาย สุธารักษ์ พัฒน์ศรีเรือง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 2 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วันวิสำ  แก้วสกุล 

ห้อง 1922 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

 BTS G.2 ห้อง 1922 เวลำ 13.00 - 17.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211135036 นาย วิรวัฒน์ พลประสิทธ์ิ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

2 6111521045 นาย เจนวิทย์ คงคาวงศ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 6211518004 นางสาว ณิชกานต์ ทองรอ วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 6111436033 นางสาว ณิชกานต์ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 6111436037 นางสาว อิสริยาภรณ์ เช้ือข า สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 6111436044 นางสาว ณัฐธิดา ไชยรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 6211427102 นางสาว กฤตพร จุลบล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 6211427115 นางสาว อรวรรยา ศรีสงคราม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 6211436044 นางสาว ธัญญารัตน์ มากชู สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 6211436044 นางสาว พัชรี อนุมาศ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 6311427101 นางสาว สุพรรณษา สมนึก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 6211321029 นางสาว เกศสุดา บุญฤทธ์ิ บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

13 6211321015 นางสาว ผกามาศ ง่วนสน บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

14 6181107005 นางสาว อภัสสร เยาว์เหมือน ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

15 6181107010 นางสาว ณัฐธิดา ศรีมุกข์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

16 6181116029 นางสาว นฤมล ใจห้าว สังคมศึกษา ครุศาสตร์

17 6211321016 นางสาว ศิริประภา คงจันทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

18 6211103005 นางสาว พิชญกานต์ นวลใย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

19 6211108001 นาย อนุภักด์ิ เทวฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

20 6211108002 นางสาว ชุติมา  ขาวขะวงศ์ วิทยาศาสตร์ ท่ัวไป  ครุศาสตร์

21 6211108011 นาย ฤทธิภัทร มาศทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 3 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์อนันต์  แสวงดิษฐ์

ห้อง 1923 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

BTS G 3 ห้อง 1923 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6211108013 นางสาว รัตทิกา เพ็งจันทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

23 6211135030 นางสาว โสมสิริน สมแสง คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

24 6111521051 นาย ณัฐพล รักสนิท เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 6111521052 นาย อดิศวร งามข า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 6211518005 นาย ชวกร  ชีวะ วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 6311521049 นาย ธนกฤต ไกรนรา การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 6311521068 นางสาว ธีรนาฎ เหมเดโช เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 6311522010 นางสาว พชรวรรณ ใยน้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 6311522013 นาย Chanapon Raekroon เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 6211321010 นางสาว ธนัชชา  ผลาวรรณ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

32 6211321011 นางสาว ภัทราภรณ์ สุทธิพันธ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

33 6311427108 นางสาว แวนุรณี ปะกียา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 6311427103 นางสาว ยิหวา สุทธิการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 6181116060 นาย ณัฐพงศ์ สุบรรณ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

36 6211427120 นางสาว นฤมล แสงงาม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 6211427116 นาย อัฟดอล นิยมเดชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 6211217014 นางสาว ศรสุรัฐ นิลวานิช อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 6311522002 นาย พลายงาม ย้งปรีชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เเละอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40 6311522016 นาย วรฉัตร เลกากาญจน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

41 6311522023 นางสาว ศิริภักด์ิ ศรีสมัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

42 6211113052 นางสาว พัชนันท์ ช่วยรอด ภาษาไทย ครุศาสตร์

BTS G3 ห้อง 1923 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์อนันต์  แสวงดิษฐ์

ห้อง 1923 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 3 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211427207 นางสาว อัฟนัน สิบแส คณิต(สถิติ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 6211436008 นางสาว วัลยา อ่อนแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 6211436019 นางสาว รัสมี ภู่ทับทิม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 6211436057 นางสาว วรัญญา ขวัญแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 6211436078 นางสาว วิญาดา ชูถนอม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 6211116040 นาย ภูชิต ช่วยชู สังคมศึกษา ครุศาสตร์

7 6111422002 นางสาว สิรีธร ศักด์ิศรี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 6111229007 นางสาว วิลาสินี  ชานนท์ การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 6211103039 นางสาว ปัทมาวดี ไชยสุวรรณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

10 6211113015 นาย คคนะ พะโยม ภาษาไทย ครุศาสตร์

11 6211135037 นางสาว อริสรา ต่ันเล่ง คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

12 6311521042 นางสาว ศิริพร ชุมมะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 6111436034 นางสาว ฉัตรฐริกา ขวัญทอง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 6111436047 นางสาว ทิพยาภรณ์  อนุพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 6211427105 นางสาว อังคณา คุณโย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 6211436011 นางสาว กนิษฐา บริรักษ์ลานนท์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 6181108038 นาย ณัฐกฤษณ์ หนูช่วย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

18 6211436076 นางสาว กานต์ธิดา ศิลปวิสุทธ์ิ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 6211436077 นางสาว นิกามีหล๊ะ นิโซ๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 6311427109 นางสาว บุษรอ ปอสา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6311438001 นางสาว อรวรรณ โต๊ะหลี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง 1923 เวลำ 13.00 - 1700 น.

ช่ือ - สกุล

BTS G 4 ห้อง 1923 เวลำ 13.00 - 1700 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 4 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์อนันต์  แสวงดิษฐ์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6111422018 นาย คมศักด์ิ พรมจิตต์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 6181116057 นางสาว นันท์สินี น้ าตาลพอด สังคมศึกษา ครุศาสตร์

24 6111521002 นางสาว วรรณฤดี คงช่วย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 6111229024 นางสาว บุณยานุช  ไหมจุ้ย การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 6111229035 นางสาว สุพรรษา นันทะชิน การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 6211205040 นางสาว จิราพร สุกกระ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 6211205044 นางสาว คีตภัทร เพ็งสว่าง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 6211205045 นางสาว สิริกร ทองรักษ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 6211205052 นางสาว ธิดารัตน์ ระวังวงศ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 6211205053 นาย ธนพล  ชูโฉม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 6211205055 นางสาว ศุภลักษณ์ แก้วจงกูล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 6211205056 นางสาว กุสุมา นาคสุวรรณ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 6311108019 นาย ณฐพงศ์ บ ารุงวงศ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์

35 6311108055 นางสาว คัมภีรดา หนูเก้ือ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์

36 6311521074 นาย ธีรพงค์  ศรีบุญเรือง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 6311521057 นาย นพศักด์ิ  พรหมจิตต์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 6311521047 นาย จิรทิปต์  ชนะพงศ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39 6311515047 นาย อภิเดช  พรหมสุภากุล การจัดการ วิทยาการจัดการ

BTS G4 ห้อง 1923 เวลำ 13.00 - 1700 น.

ห้อง 1923 เวลำ 13.00 - 1700 น.

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations BTS Group 4 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์อนันต์  แสวงดิษฐ์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181121018 นาย อรรถ พล  มากเกตุ  ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

2 6111229011 นางสาว สุนิษา ทองประเสริฐ การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 6181121028 นางสาว ภัทรกันย์ ปฐมนุพงศ์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

4 6181135013 นางสาว ณัฐริณีย์ กฐินหอม คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

5 6211108018 นางสาว ลักขณา จันทร์ด า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

6 6211108021 นางสาว กัลยา ศิริวรรณ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

7 6211108025 นาย ณัฐพล ไชยผล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

8 6211108057 นางสาว รุจิกร จันทร์อุดร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

9 6211113046 นางสาว วรดา ทองสัมฤทธ์ิ ภาษาไทย ครุศาสตร์

10 6211116064 นาย คณปัณ  บุญพลับ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

11 6211135027 นางสาว ปัญญดา เก้ือสกุล คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

12 6111521022 นางสาว นนวดี ปูตีล่า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 6311521041 นางสาว อภิสรา ศรีพรหม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 6111219065 นางสาว วรรณพร ด้วงฤทธ์ิ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6211215024 นางสาว คนึงนิตย์ ฤทธิพล การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 6211427106 นางสาว สุธีธิดา บุญสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 6211427113 นางสาว วริสรา  ขวดทอง คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 6211427201 นาย รัฐพล สังข์งาม คณิตศาสตร์(สถิติ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 6211436050 นางสาว นุชจรี จิตร์เพชร สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 6211436068 นางสาว ฮัสนี เสนาธง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6311427102 นางสาว จุฑารัตน์ บุญช่วยแก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ITS G 1 ห้อง 1933 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 1 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์นฤภร  ธิติประเสริฐ

ห้อง 1933 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6311427106 นางสาว อพิชญา จ าปาทอง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 6111422013 นางสาว มาลิซ่า สันติวิริยะกุล วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 6111422014 นางสาว วิลาสินี นองเนือง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 6111427109 นาย อภิเดช มาศจร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 6111312056 นางสาว นิสารัตน์ ฤทธิเพชร การบัญชี วิทยาการจัดการ

27 6181113048 นางสาว ขนิษฐา ฉิมเรศ ภาษาไทย ครุศาสตร์

28 6011438004 นางสาว วิศนีย์ แก้วนาค ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 6011438009 นางสาว พรทิพย์ เหมทานนท์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 6011438012 นางสาว เกวลี หาดแก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 6011438021 นางสาว นัตติยา ประทุมรัตน์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 6011438022 นางสาว นาตาชา เปียหน้อ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 6011438031 นางสาว อลิศรา เลขมาศ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 6211436061 นางสาว รุษนา  ชุมชวด สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 6111422009 นางสาว กัลยารัตน์ ศักด์ิฉันทอ าพน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 6111521007 นางสาว ณัฐธยาน์  รามรังสฤษฎ์ิ เทคโนโลยี การ จัดการ อุตสาหกรรม เเละ โลจิสติกส์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 6211436024 นางสาว ชฎาภรณ์ อ่อนเกตุพล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ITS G 1 ห้อง 1933 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 1 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์นฤภร  ธิติประเสริฐ

ห้อง 1933 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181103010 นาย อนิรุต อนันทขาล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

2 6111402103 นางสาว กมลชนก ระฆังทอง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 6181121006 นาย สุริยา ชวดชุม ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

4 6311217020 นาย บงกต  สุทธิมาศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 6181108007 นาย ภาณุวัฒน์ สัญวงษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

6 6211312041 นางสาว เมธาวดี ปลอดรอด การบัญชี วิทยาการจัดการ

7 6111228016 นางสาว นันทินา เหมรา สาขาวิชาการท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 6211436065 นางสาว เจนสิตา มัธยันต์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 6311114006 นางสาว ฟาริดา รักษาสังข์ ภาษาอังกฤษ  ครุศาสตร์

10 6181121023 นางสาว ฐิติญา มาตุเวช ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

11 6181113052 นาย นวกิจ ปานรอด ภาษาไทย ครุศาสตร์

12 6111521009 นางสาว อนงนาฎ ฟองมณี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 6081108009 นางสาว ปรีดาวรรณ จันคง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

14 6111402102 นางสาว สุดารัตน์  แคสน่ัน เกษตรศาสตร์ (พัฒนา การ เกษตร ย่ังยืน)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 6211103032 นางสาว ฉัตรธรินยา เมืองหนู คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

16 6211116052 นางสาว พิมประภา  ศรีโภคา สังคมศึกษา ครุศาสตร์

17 6311114023 นาย ณัฐวุฒิ หลงหา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

18 6111228036 นางสาว ชฎาภรณ์  เรืองเดช การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 6311228027 นางสาว ณัฐนรี รัชมุมาศ การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20

21

ห้อง 1933 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

ITS G2 ห้อง 1933 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 2 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์นฤภร  ธิติประเสริฐ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211427107 นางสาว ณัฐริกา  อ านักมณี คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 6211427204 นางสาว อารียา  สุภาพ คณิตศาสตร์(สถิติ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 6211436004 นางสาว อริศรา โสดา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 6181107009 นางสาว ดุลยา  ต่วนมิหนา ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

5 6181108009 นางสาว วรางคณา เต็มสังข์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

6 6181116014 นางสาว นูรอามานี มุทานิ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

7 6181116026 นางสาว สุนิสา แก้วพรม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

8 6181116050 นาย เมธาสิทธ์ิ เล่ือนกฐิน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

9 6181108030 นาย วิทยา สกาวรรณ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

10 6111229033 นางสาว นางสาวศรัญญา แซ่อ้ัง การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 6111427115 นางสาว วิมลณัฐ วรรณพิทักษ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 6111422012 นางสาว มริษฎา ร าพึงนิตย์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 6211108059 นางสาว รัติญา หล้าหลัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

14 6111219059 นาย สิทธิศักด์ิ ทองดี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6111436035 นางสาว ธิติยา รักษา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 6211436026 นาย บัครี  มะเละ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 6211436066 นางสาว อิลฮัน เจ๊ะหะมะ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 6211116011 นาย ศราวุฒิ ศรีสะอาด สังคมศึกษา ครุศาสตร์

19 6181107015 นาย เกียรติวสิทธ์ิ ชลที ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

20 6181121005 นาย สหรัถ จิตโภช ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

21 6211321025 นางสาว อรอุมา ชูแก้ว บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

ITS G3 ห้อง 1948 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 3 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์กันยรัตน์  ทองอ ำภำ

ห้อง 1948 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6111229036 นางสาว สุดารัตน์ เพชรเรือง การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 6081108015 นางสาว วรวรรณ  มีแต้ม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

24 6081113057 นางสาว สุไลขอ หมะหนอ ภาษาไทย ครุศาสตร์

25 6081113073 นางสาว ณัฐพร ดิดสาคร ภาษาไทย ครุศาสตร์

26 6111229004 นาย วัชระพล เกตุแก้ว การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 6111402105 นางสาว ปาริฉัตร พรมชาตรี เกษตรศาสตร์(ย่ังยืน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 6111402106 นางสาว มาลินี ยอดวารี เกษตรศาสตร์ พัฒนา การ ย่ังยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 6111402107 นางสาว นาซีเราะ สาและ เกษตรศาสตร์พัฒนาการเกษตรย่ังยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง 1948 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 3 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์กันยรัตน์  ทองอ ำภำ

ITS G 3 ห้อง 1948 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6311217018 นางสาว สุกัลยา สุขสม ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 6181121031 นางสาว รัชณี ภูมิชาติ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

3 6211108003 นางสาว ณิชศิกานต์ บุญนุชิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

4 6211113054 นางสาว พนิดา พรหมแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์

5 6211116007 นาย จิรยุทธ์  ก าลังเก้ือ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

6 6211228031 นาย อับดุลการีม นารอยี การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 6311415005 นางสาว ฮัยฟาอ์  มะหมัด เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 6311427105 นางสาว มุฑิตา นามอินทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 6081112002 นางสาว ศิริขวัญ จันท ร์เกิด  พลศึกษา  ครุศาสตร์

10 6181116049 นางสาว อัจจิมา ชิตแก้ว สังคมศึกษา ครุศาสตร์

11 6181101056 นางสาว ญาดาวดี สามยอด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

12 6211217023 นางสาว ฟาริดา จามิล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 6311312049 นางสาว ฐนิชา ยะโกบ การบัญชี วิทยาการจัดการ

14 6111427106 นางสาว อนงค์นารถ จันทรมุณี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 6181116024 นางสาว พนัดดา รามณรงค์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

16 6181121004 นางสาว ทิพวรรณ รักขพันธ์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

17 6211103012 นางสาว มาริสา อินปาน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

18 6311114008 นางสาว ณัฐฐาวีรนุช สมฟองกุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

19 6111217015 นางสาว ปรียาภัทร ทองรักจันทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 6211436045 นางสาว พัชรี  อนุมาศ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6111422005 นาย บวรพจน์ เทพรัตน์ วิทยาศาสตร์แวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ITS G 4 ห้อง 1948 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 4 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์กันยรัตน์  ทองอ ำภำ

ห้อง 1948 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6181116033 นาย ฐิติวัสส์ ปัญจะเภรี สังคมศึกษา ครุศาสตร์

23 6111425004 นางสาว มุธิตา ไพสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 6111228033 นาย วานฮุสเซน  ยามา การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 4 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์กันยรัตน์  ทองอ ำภำ

ห้อง 1948 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

ITS G 4 ห้อง 1948 เวลำ 13.00 - 17.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6111427108 นางสาว เพ็ญนภา กองทอง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 6111425003 นาย สามารถ  ดีแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 6111428019 นางสาว อรทัย ขุนบุญจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 6181108010 นางสาว ญาณิศา  เสลา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

5 6181121003 นางสาว อรอุมา รัตนะ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

6 6181121032 นางสาว สุภัสษร ราชนิยม ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

7 6111422004 นาย ศุภมนต์ คงจันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 6181107004 นางสาว ปาริฉัตร ปานฉ่ า ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

9 6181116061 นางสาว กุลณประภา ครุฑค า สังคมศึกษา ครุศาสตร์

10 6181101061 นางสาว สุภาวดี สามยอด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

11 6181108018 นางสาว ณัฐนิตย์ ดิษฐรักษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

12 6181107012 นางสาว อรอนงค์ เกิดแก้ว ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

13 6181116023 นางสาว วรารัตน์ บางโรย สังคมศึกษา ครุศาสตร์

14 6211108051 นาย พิษณุ   สอนแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

15 6311112054 นาย ธนชัย ดิษฐสุวรรณ พลศึกษา ครุศาสตร์

16 6311114025 นางสาว จันทิมา คงสี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

17 6111228040 นางสาว โสรยาภรณ์  มีขวด การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 6111436029 นางสาว กมลชนก แสงวิมาน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 6211217002 นางสาว พรชนก นุ่นทิพย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 6011438018 นางสาว สุภารัตน์ รัตนมณี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6111229002 นาย ยศกร เดชาสิทธ์ิ การปกครองท้องถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง 1931 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 5 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เย็นฤดี  หนูเพชร

ITS G5 ห้อง 1931 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6111422017 นางสาว อาลีนา แซ๊ะอาหลี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 6181116027 นาย จีระศักด์ิ  คงเซ็น สังคมศึกษา ครุศาสตร์

24 6211108054 นาย พงศกร บุญฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

25 6211113050 นางสาว กรัณฑา  จิตรา ภาษาไทย ครุศาสตร์

26 6211113056 นางสาว จิตรทิวา สุรางค์จิตต์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

27 6111422015 นางสาว กัญญารัตน์ จงจิตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 6181116020 นาย วสวัตต์ิ สิกขาจารย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

29 6181116045 นางสาว ศิริอาภรณ์ แก้วศิริ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

30 6111217012 นางสาว เกตุวดี ขนอม ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 6111521028 นางสาว รสสุคนธ์ คงเอียด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32 6211217001 นางสาว ฮัซวานี เสมอภพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 6211217019 นางสาว นพวรรณ หุพาทิพย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 6181101019 นางสาว กิติวรรณ สาเหล้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

35 6111422003 นางสาว วนิดา  รอดพยุง วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 6181107006 นางสาว นภิสา วิลัยศรี ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

37 6211113045 นาย ณัฐพงศ์  ศรีแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์

38 6111425005 นาย อิสรพงศ์ พันนังศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 6111217021 นางสาว มัลลิกา ทองประพันธ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 6111217016 นางสาว กัญญ์กุลนัช วงศ์สวัสด์ิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 5 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เย็นฤดี  หนูเพชร

ห้อง 1931 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

ITS G5 ห้อง 1931 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181116039 นางสาว ธิดารัตน์ ทองน้ าเเก้ว สังคมศึกษา ครุศาสตร์

2 6181103012 นาย วรากร  ศฤงคาร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

3 6181101042 นางสาว สุณิชา อรุณรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

4 6111228009 นางสาว ใยทิพย์ โมราศิลป์ การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 6211217020 นาย เมฆพัด จันทรัตน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 6181101040 นางสาว อารยา ไข่รอด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

7 6211116037 นางสาว พิมพ์ชนก สุรสกุล สังคมศึกษา ครุศาสตร์

8 6111217005 นางสาว ศศิปรียา นพพันธ์ุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 6111228006 นางสาว Kewali Lehwan การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 6081113053 นาย Ammarin  Tongyim ภาษาไทย ครุศาสตร์

11 6211114014 นาย กิตติศักด์ิ ป้ันอยู่ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

12 6211114021 นาย ภณภูมิ บุญญวงศ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

13 6181108011 นาย ธนัท นาบุญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

14 6181116038 นาย จิรพัทธ์ สุวรรณรัตน์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

15 6181116035 นางสาว ณัฐณิชา แก้วธวัชวิเศษ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

16 6181101037 นางสาว สุธาสินี ปานเฉลิม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

17 6181101044 นางสาว ดวงหทัย ชูรังสฤษด์ิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

18 6111517014 นาย ธนพงษ์ นันทไตรภพ โยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 6211217027 นาย ปฏิภาณ  ประทุมสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 6181101045 นางสาว เรวดี สันติวิริยะกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

21 6181113030 นางสาว ปิยะรัตน์ รัตนเสวี ภาษาไทย ครุศาสตร์

ITS G 6 ห้อง 1931 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 6 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก) ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เย็นฤดี  หนูเพชร

ห้อง 1931 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6211321035 นางสาว รัชฎาพร ด าดวน บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

23 6111427112 นางสาว ณัฎ ฐธิดา  นุ่นนุ้ย คณิต ศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24

25

26

ITS G 6 ห้อง 1931 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 6 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เย็นฤดี  หนูเพชร

ห้อง 1931 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6311319011 นางสาว ศิริลักษณ์ แก่นจันทร์ อุตสาหกรรมการบริการ วิทยาการจัดการ

2 6111422016 นางสาว กัญญาณัฐ  พหลภักดี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 6111422020 นาย อมรเทพ แผ่นผา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 6111436026 นางสาว นิภาภัทร พนังแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 6181116054 นางสาว สิดาพร สุวรรณรัตน์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

6 6181135015 นาย ประมาณ ชูจันทร์ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

7 6181135024 นาย จิรสิน เอ่ียมอักษร คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

8 6211108023 นางสาว ยลรดี  ชูบัวทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

9 6311114014 นางสาว อาภัสสร ช่วยบุญชู ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

10 6111217023 นาย ณัฐรุธ เจะสา อังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 6111436008 นางสาว นงพร กิจชู สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 6111436022 นางสาว ธนภรณ์ ศรีสุวรรณ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 6181108019 นาย พงศภัค บุญมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

14 6181101054 นางสาว ปิยาพัชร สายชล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

15 6111228010 นาย ศราวุธ พิพัฒน์ผล การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 6111217027 นางสาว กนิษฐา แก้วประภา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 6181101038 นางสาว พรรณพศา รัตนมณี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

18 6181101050 นางสาว ศศิภา จันทร์ส่งแสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

19 6111228019 นางสาว จันทราทิพย์  ตรีสุริยา การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 6111422010 นางสาว ขวัญฤทัย เทพปาน วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 6181107021 นางสาว พนิดา นิเวชรัตน์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

ITS G 7 ห้อง 3822 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 7 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วิเชียร  พันธ์อ้น

ห้อง 3822 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6081108046 นางสาว จิดาภา ล่ าห้วย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

23 6111422001 นางสาว ณัฐกาญจน์ ร่วงราม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 6181121011 นางสาว ณัฐวดี ทองประดับ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

25 6311217017 นางสาว ฐิตาภา  หงษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 6111217017 นางสาว อภิญญา สุทธิบูลย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 6111436027 นางสาว นัจญาวี  ยุทธแสง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 6111436039 นางสาว ศศิธร ผดุงกาญจน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 6181113034 นางสาว อภิสรา ช่วยเมือง ภาษาไทย ครุศาสตร์

30 6311114007 นางสาว ยอดธิดา อรทัย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

ห้อง 3822 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 7 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วิเชียร  พันธ์อ้น

ITS G 7 ห้อง 3822 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211116008 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

2 6211217016 นางสาว ธิดาทิพย์ รอดทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 6211217031 นางสาว วิมล พานแสง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 6111228001 นางสาว รัตนวรรณ  เกบุตร การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 6111228031 นาย ธนัญญ์นภัสป์  วงศ์พิพันธ์ การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 6211217009 นางสาว เมษา พราหมชูบัว ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 6181121012 นางสาว สร้อยสุวรรณ เขียวย้อย ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

8 6311228001 นางสาว ยมลภัทร เพ็ชรอ่อน การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 6181116021 นางสาว ศกุนตลา  ทองมาก สังคม ศึกษา  ครุศาสตร์

10 6181116028 นางสาว ณิชาภัทร นาคมาศ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

11 6181121016 นางสาว ปัญฑิตา เปรมปรี ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

12 6181101059 นางสาว ณัฐนรี วัฒนสิทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

13 6181108029 นาย เจษฎาพงศ์ ทองอุ่น วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

14 6111228021 นางสาว ประภัทสร  มาลาพันธ์ การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6181121008 นางสาว กรดา หงษ์ทอง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

16 6111422006 นางสาว Firdaw Nisoy วิทยาศาสตร์แวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 6181121020 นางสาว โสภิตภิมนฑ์ หมีทอง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

18 6211312057 นางสาว สุนิศา สุขมณี การบัญชี วิทยาการจัดการ

19 6211312004 นาย ธิติพจน์ บรรจงเมือง การบัญชี วิทยาการจัดการ

20 6211113013 นาย จิรายุส เอกแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์

ITS G 8 ห้อง 3822 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 8 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วิเชียร  พันธ์อ้น

ห้อง 3822 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181116019 นางสาว ณัฐธิดา ทองแป้น สังคมศึกษา ครุศาสตร์

2 6311217019 นางสาว ซาร่า ดารากัย ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 6311114020 นางสาว ไอลดา บุญทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

4 6311217001 นาย กิตติกวิน ทิพย์สุราษฎร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 6211217017 นางสาว เพชร ค านวณ ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 6181113044 นางสาว ธารารัตน์ เพชรดวงจันทร์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

7 6181121024 นางสาว สุพิชญา น้อยสุข ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

8 6181116041 นางสาว บัณฑิตา อักษรพันธ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

9 6311217007 นางสาว นภาพิชญ์ หอมด ารงค์ศักด์ิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 6211108014 นาย อธิวัฒน์  ผลหิรัญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

11 6181103030 นางสาว ศิริจิตต์ วุธรา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

12 6181103053 นางสาว กนิษฐา มีพา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

13 6311217022 นาย ยงยุทธ ประดู่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 6181101041 นางสาว กัลยรัตน์ หนูกอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

15 6181103043 นาย พงศกร ชูสุวรรณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

16 6181114034 นางสาว ภัทราภรณ์ มูสิกะปูน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

17 6211116039 นางสาว ณัฎฐญาดา ไพริน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

18 6211217008 นางสาว นูรียา หมัดโส๊ะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 6181101030 นางสาว จอมขวัญ ห้วยหงส์ทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

20 6181116022 นางสาว จิราภรณ์ วงศ์เมฆ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

21 6181107019 นาย สิรภพ ศรีสวัสด์ิ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

ITS G 9 ห้อง 3821 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 9 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วีระศักด์ิ  ทวีเมือง

ห้อง 3821 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6311114018 นางสาว วิลาวรรณ เอ่ียมเพ็ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

23 6111228004 นางสาว เบญจมาศ ชานรพ การท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 6111228013 นางสาว สมฤดี เพียรดี การท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 6111228028 นางสาว ณัฐวดี บุญมา การท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 6181101062 นางสาว อนัญญา คงนวล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

27 6181116003 นางสาว กนกวรรณ ระบ า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 6181116017 นางสาว ธัญญาภรณ์ ยอดเจริญ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 6181116025 นางสาว ชลธิชา ใจพินิจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 6211436013 นางสาว อารียา นามเกตุ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 6311103004 นางสาว คติยา ขวัญศรี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

32 6311521001 นางสาว อินทิรา สมประสงค์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33 6311521040 นางสาว ชวัลรัตน์ ไชยสุวรรณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34 6311521047 นาย จิรทิปต์ ชนะพงค์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

35 6211114025 นางสาว ศุภารมย์ ศรีหาจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

36 6111217011 นางสาว สุนิสา ทิพวงค์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 6111217010 นาย นันทิพัฒน์ พาหุการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 6111427104 นางสาว ศิญาณินท์ ด ามี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง 3821 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

ITS G 9 ห้อง 3821 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 9 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วีระศักด์ิ  ทวีเมือง



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181101043 นางสาว ชาคริยา ล้ังแท้กุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

2 6181113023 นางสาว มณฑิตา ไทยสุชาติ ภาษาไทย ครุศาสตร์

3 6181114002 นางสาว อรวิมล หม่อมปลัด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

4 6211108061 นาย ณัฐพล แย่งคุณเชาว์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

5 6111228027 นางสาว จันทิมา  จัตตุพงศ์ การท่องเท่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 6181101031 นางสาว สาวิตรี  วีระสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

7 6181113031 นางสาว เจนจิรา สังข์กรด ภาษาไทย ครุศาสตร์

8 6311114001 นางสาว ฐานิตา  ชูจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

9 6181116030 นางสาว กนิษฐา หนูสุด สังคมศึกษา ครุศาสตร์

10 6211217029 นาย วรพล  แก้วบุญส่ง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 6211108033 นาย ทิวานนท์ จันทร์สุข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

12 6181116047 นางสาว ชนัญชิดา จิสูงเนิน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

13 6111436023 นางสาว รินรดา แก้วจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 6181101024 นางสาว ศุภรัตน์ ยมรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

15 6311114009 นางสาว รัตน์ชภัฏ สุขรินทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

16 6311114015 นางสาว กันติศา ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

17 6181103046 นางสาว สุนิสา จันทร์สุวรรณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

18 6181103066 นางสาว กนกวรรณ สุริ วงศ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

19 6181108031 นางสาว นัฐรินทร์ พรหมจันทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

20 6181113028 นางสาว ชนาภัทร แก้วกับเพชร ภาษาไทย ครุศาสตร์

21

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 10 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

ITS G10 ห้อง 3821 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ห้อง 3821 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วีระศักด์ิ  ทวีเมือง



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22

23

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 10 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วีระศักด์ิ  ทวีเมือง

ห้อง 3821 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

ITS G10 ห้อง 3821 เวลำ 13.00 - 17.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6111217019 นางสาว สุวพัชร รักทิม ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 6111422011 นางสาว วรรณฤดี ไทยทองนุ่ม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 6111422007 นาย สิทธิพล พุ่มกอ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 6181116015 นางสาว ทิวานันท์ ท่ัวด้าว สังคมศึกษา ครุศาสตร์

5 6181116036 นางสาว ชนันท์เนตร เขียวเสน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

6 6211114005 นางสาว นฤภร บุญพร่อง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

7 6211116033 นาย ธราเทพ วรรณมาศ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

8 6311114004 นางสาว บัณฑิตา หนูชัยแก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

9 6311114024 นางสาว กูนูรไมซาร่า กูหลง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

10 6181113008 นาย ญัตติพงษ์ คงหนู ภาษาไทย ครุศาสตร์

11 6181113056 นางสาว รุชดิญา หมานระโต๊ะ ภาษาไทย ครุศาสตร์

12 6211217012 นางสาว อารียา ปะลาวัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 6081135017 นาย ธนาวุฒิ คงรักษ์ คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

14 6111217001 นางสาว เกศมณี แพวิเศษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6181108025 นาย ต้นตระกูล ตบะนิยม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

16 6181113038 นางสาว ภาวิณี  ราชกิจ ภาษาไทย ครุศาสตร์

17 6311217011 นางสาว เมศิกานต์  คุณชล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 6181103060 นาย วงศกร วุฒิมานพ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

19 6181112051 นางสาว เบญทราย อาพัทธพงศ์ พลศึกษา ครุศาสตร์

20 6311217003 นางสาว ซัญญ่า ศรีจ าลอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 6311114005 นาย ภูริณัฐ เทพทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 11 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เจตริน  อำชำฤทธ์ิ

ITS G11 ห้อง 3824 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ห้อง 3824 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 6181116043 นางสาว พัชรี มากชุม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

23 6181113019 นางสาว กาญจนาภา  เพชรา ภาษาไทย ครุศาสตร์

24 6111217025 นางสาว เพชรไพลิน โพธ์ิทิพย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 6211217022 นางสาว พิชญาภัค วงศ์อนุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 6311217010 นางสาว อานัตยา สุขทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 6311315041 นางสาว รักวดี เจริญรักษ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

28 6311315044 นางสาว สุรดา รายาสาตร การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

29 6311315059 นาย กิตตินันท์ ท้วมจันทร์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

30 6311315061 นางสาว ลดารมย์ พรหมชาติ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

31 6311315066 นางสาว พัชริดา บุญผลึก การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

32 6311315071 นาย ทศพล ชลบุตร การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

33 6311114012 นางสาว หทัยภัทร แซ่แต้ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 11 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เจตริน  อำชำฤทธ์ิ

ห้อง 3824 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

ITS G11 ห้อง 3824 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6081112017 นางสาว กัลยกร ชูหนู พลศึกษา ครุศาสตร์

2 6181114024 นางสาว สิริกาญจน์ ตันตระกูล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

3 6181108022 นางสาว กอฟฟาร่ี ดอเลาะ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

4 6181114016 นางสาว ลักษณพร หนูสม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

5 6211114017 นางสาว อภิญญา โกมาลา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

6 6181103052 นาย ปริญรภัทร ปัญญาเลิศรักษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

7 6181103042 นางสาว นภัสกร ศรีวิชัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

8 6181113051 นางสาว พิมมณี ภักตรามุกข์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

9 6111425006 นาย ชยณัฐ กายพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 6211114020 นางสาว วิภาวดี สารารัตน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

11 6311114016 นาย เลิศศักด์ิ   มูสิมูล ภาษาอังกฤษ  ครุศาสตร์

12 6181108023 นางสาว สุวิกา  ด าเสน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

13 6211217013 นางสาว วาสนา  ตะแหลบ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 6111217013 นางสาว ญดา ดีกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6311217023 นางสาว ชนนิกานต์ เพชรน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 6111217014 นางสาว ศศิวิมล พรหมแก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 6181103049 นางสาว ธมนพรรณ ปัทมรุจ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

18 6181108024 นางสาว ธิดารัตน์ อ่อนนวล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

19 6181112033 นาย อนันตชัย ชัยโย พลศึกษา ครุศาสตร์

20 6181113027 นางสาว ฐิติยาภรณ์ หล่อสุพรรณพร ภาษาไทย ครุศาสตร์

21 6181116053 นาย พันธกานต์ รัตนพันธ์ุ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

ITS G12 ห้อง 3824 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 12 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เจตริน  อำชำฤทธ์ิ

ห้อง 3824 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

22 ITS G12 ห้อง 3824 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ITS Group 12 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์เจตริน  อำชำฤทธ์ิ

ห้อง 3824 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6211114008 นาย อนุพร เพ็ชรพราย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

2 6181113004 นางสาว รัตน์ชนก สังข์แก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์

3 6211114009 นางสาว วัชราภรณ์ พลขันธ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

4 6181103035 นางสาว มนนภัส สตารัตน์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

5 6181114025 นางสาว พิไลวรรณ ไชยสุวรรณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

6 6211521052 นาย รวีพล  สุมลวรรณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 6181108027 นางสาว ศิรภัสสร สิทธิพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

8 6311114010 นางสาว อัมภิกา บุญโย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

9 6081108002 นางสาว ชุติมา หาญจิตร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

10 6081103057 นางสาว พัชรีพร ค าสี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ATS G 1 ห้อง 3833 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ATS Group 1 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วสันต์  สร้อยระยับ

ห้อง 3833 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6311217024 นางสาว ณัฐชลีน อิสสภาพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 6081113017 นางสาว สุนิษา ศรีเรืองรัตน์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

3 6211114022 นางสาว ลลิตา ล้วนเล็ก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

4 6181103047 นางสาว ณิชกุล ด าคง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

5 6181113032 นางสาว ธัญชนก สกุลโชติพงศ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

6 6181114028 นางสาว พนิตอนงค์ มิตรรัตน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

7 6211114012 นางสาว ปัณฑารีย์ ช่วยสองเมือง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

8 6181114030 นางสาว ศศิกานต์ ห้องเส้ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

9 6211114023 นางสาว ศิรญา ชัยอินชะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

10 6181113020 นางสาว เสาวมลมาศ เทพส่ง ภาษาไทย ครุศาสตร์

11 6211436005 นางสาว อทิติยา มานะเพียร สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ATS Group 2 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์วสันต์  สร้อยระยับ

ห้อง 3833 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

ATS G2 ห้อง 3833 เวลำ 13.00 - 17.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181114020 นางสาว อภิรตา สมาคม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

2 6181103041 นางสาว สิรภัทร มุขแก้ว คณิตศาตร์ ครุศาสตร์

3 6181103039 นาย พิชเญศ ไชยเดช คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

4 6211114016 นาย รัฐธรรมนูญ คาวินพฤติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

5 6181108021 นาย อรรถภูมิ พละบุญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

6 6211114003 นางสาว ธัญสิริ  เจริญศักด์ิ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

7 6181103036 นางสาว สุวณี  คงเมือง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

8 6181116051 นางสาว วิชชรีย์ พลรัตน์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

9 6181135025 นาย อุกฤษณ์ วรรณศรี คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์

ATS G3 ห้อง 1913 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ATS Group 3 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์ทิพวรรณ  ทองขุนด ำ

ห้อง 1913 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181114018 นางสาว ภัทรภร หนูหนอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

2 6181116046 นางสาว นันท์นภัส จติกุล สังคมศึกษา ครุศาสตร์

3 6181114017 นางสาว ปาณิศา ศรทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

4 6181114009 นางสาว ปาจรีย์ หนูทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

5 6181113029 นางสาว ชนม์รวี   เชาวลิต ภาษาไทย ครุศาสตร์

6 6181114011 นางสาว ณีรชา สวัสดี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

7 6181114021 นางสาว นิษฐกานต์ ก าเหนิดฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

8 6181116034 นาย สุขวิทย์ พรหมแทนสุด สังคมศึกษา ครุศาสตร์

9 6181114019 นางสาว รัชฎาภรณ์ ชูเสือหึง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

10 6181114015 นางสาว พิมพ์อัปสร ชูวิวัฒน์รัตนกุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

11 6181112041 นาย จิรวัฒน์  คงอินทร์ พลศึกษา ครุศาสตร์

ATS G4 ห้อง 1913 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์ทิพวรรณ  ทองขุนด ำ

ห้อง 1913 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ATS Group 4 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181114029 นางสาว ยสุตมา ทองด้วง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

2 6181116032 นางสาว เกวลิน ชูช านาญ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

3 6181114014 นางสาว ปัญญวีร์ มากสง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

4 6311114003 นาย กิรติ สิทธิรักษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

5 6181103050 นาย ศุภวิชญ์ ลุกเซ็น คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

6 6181108026 นางสาว พีรยา ศรีสุข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

7 6181113022 นางสาว รวิสรา เพ็ญสวัสด์ิ ภาษาไทย ครุศาสตร์

8 6181114023 นางสาว อรวรรณ นวลวงศ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

9 6211114006 นางสาว ชนาภา มณฑาวีรวัฒน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

10 6211114015 นางสาว เพชรา  สายวารี ภาษาอังกฤษ  ครุศาสตร์

11 6081113018 นางสาว กุลธิดา บุญเก้ือ ภาษาไทย ครุศาสตร์

12 6181103063 นางสาว อภิชญา แก้วสุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ATS Group 5 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์ธนสินี  ไชยมงคล

ห้อง 3844 เวลำ 08.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

ATS G5 ห้อง 3844 เวลำ 08.00 - 12.00 น.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ คณะ กลุ่ม

1 6181103061 นาย พัณณกร เรืองช่วย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

2 6311114021 นางสาว อาทิตยา อมรวัฒน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

3 6181116052 นาย พัสกร ตรีเนตร สังคมศึกษา ครุศาสตร์

4 6211114011 นาย นายอนันต์ พระรีรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

5 6181114007 นางสาว มัลลิกา ขุนไชยการ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

6 6111217003 นาย วงศ์ภูชิต  ชู ลี  ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 6181114031 นางสาว สุพพัตรา จันทร์สว่าง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

8 6111217009 นาย อธิวัฒน์ จันทรา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 6181114013 นางสาว Papawee Jindamanee ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

10 6211114019 นางสาว อรอุมา กิจจารกษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

11 6181114010 นางสาว เขมรัฐ ครุฑธามาศ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

12 6181116037 นางสาว ปัณฑิตา ดิสสรา สังคมศึกษา ครุศาสตร์

13 6311217005 นางสาว ณัฐพร ธรรมพันธ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 6311217002 นางสาว จิณัฏชา  เล่ือนกัตวา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 6111217007 นาย ปริญญา อุมาสะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ATS G 6 ห้อง 3844 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ห้อง 3844 เวลำ 13.00 - 17.00 น.

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมอบรม Training Stations ATS Group 6 ระหว่ำงวันท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2563 (32 ช่ัวโมงแรก)  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์ธนสินี  ไชยมงคล


