
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ ช่ือ - สกุล เอกสำรประกอบกำรอบรม หมำยเหตุ
1 5911011445004 นายพิเชฐ แก้วคุ้ม ส่งทางไปรษณีย์
2 5911011445162 นายชญานนท์ กล ่าบรรจง รับด้วยตนเอง
3 6011011460014 นางสาวสรินยา ประชาบุตร รับด้วยตนเอง
4 6011011460029 นางสาวชนานันท์ ใจสงัด รับด้วยตนเอง
5 6011011510017 นางสาวโชติรส โพธ์ิพรม ส่งทางไปรษณีย์
6 6011011510020 นางสาวนัฐมน แย้มแสง ส่งทางไปรษณีย์
7 6011011541002 นายไพโรจน์ เล็กสวาท ส่งทางไปรษณีย์
8 6011011541011 นายฐิติพัฒน์ จิตตะทัต ส่งทางไปรษณีย์
9 6011011553024 นางสาวสุนินธร นุตวัน รับด้วยตนเอง
10 6011011553034 นางสาวบุญญารักษ์ เสรีสุชาติ รับด้วยตนเอง
11 6011011571005 นายอับดุรเราะห์มาน มะลูลีม รับด้วยตนเอง
12 6011011571007 นางสาวดาราวรรณ พิงสูงเนิน รับด้วยตนเอง
13 6011011571008 นายวัชลิศ สิขัณฑกะสมิตร รับด้วยตนเอง
14 6011011571010 นางสาวอันนา นาคสังข์ รับด้วยตนเอง
15 6011011571012 นางสาวอัษฎาภรณ์ นิวาส รับด้วยตนเอง
16 6011011571013 นางสาวอริสรา เจ๊ะสมัน รับด้วยตนเอง
17 6011011571014 นางสาวชมพูนุช เรืองสุขสุด รับด้วยตนเอง
18 6011011796004 นางสาวจุฑามาศ พงศ์รักษา ส่งทางไปรษณีย์
19 6011011796006 นางสาวอรุณี สีสุวรรณ รับด้วยตนเอง
20 6011011804001 นางสาวจุฑารัตน์ โคตรก่้าพ้ี รับด้วยตนเอง
21 6011011804012 นางสาวรัตนาภรณ์ อาจสูงเนิน รับด้วยตนเอง
22 6011011805009 นางสาวเปรมฤดี กิมช้วน รับด้วยตนเอง
23 6011011805012 นางสาวพรพรรณ ฉัตรแก้ว รับด้วยตนเอง
24 6011011805013 นางสาวพรรณราย ฉัตรแก้ว รับด้วยตนเอง
25 6011011805020 นางสาวกนกวรรณ ดรุณพันธ์ รับด้วยตนเอง
26 6011011805022 นางสาวณิชกานต์  วิชิตกูล รับด้วยตนเอง
27 6011011814001 นางสาวนิศารัตน์ ตรงดี รับด้วยตนเอง
28 6011011814002 นางสาวอัจจิมา เหลืองอลงกต ส่งทางไปรษณีย์
29 6011011814003 นางสาวไพริน แสงพิทักษ์ รับด้วยตนเอง
30 6011011814004 นางสาวศศิธร ท้าวลอม ส่งทางไปรษณีย์

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำอบรมภำษำอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1"
ประกำศรอบท่ี 2 (สมัครภำยในวันท่ี 5 สิงหำคม 2563 เวลำ 12.00 น.)
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31 6011011814008 นางสาววินตา   กาเรวาล ส่งทางไปรษณีย์
32 6011011814009 นางสาวเปมิกา โอฬารพันธ์เลิศ ส่งทางไปรษณีย์
33 6011011814012 นางสาวประภาสภรณ์ เช้ือชื น ส่งทางไปรษณีย์
34 6011011814013 นางสาวคนึงนิตย์ ข่าวงศ์ ส่งทางไปรษณีย์
35 6011011820002 นางสาวลัดดาภรณ์ วุฒิทรงสกุล ส่งทางไปรษณีย์
36 6011011820004 นางสาวพนิดา กลางณรงค์ รับด้วยตนเอง
37 6011011820008 นางสาวพรสุดาวัลย์ บุญมี ส่งทางไปรษณีย์
38 6011011820010 นางสาวพัชราภรณ์ บุญญา รับด้วยตนเอง
39 6011011820011 นางสาวจุรีรัตน์ สาถั ว รับด้วยตนเอง
40 6011011820024 นางสาวธนัญชนก ป่ินแก้ว รับด้วยตนเอง
41 6011011820025 นางสาววนิดา อยู่ดี รับด้วยตนเอง
42 6011011820026 นางสาวกิตติธรา หล่อศิลาทอง รับด้วยตนเอง
43 6011011820027 นางสาวพัณณิตา หงษ์วิเศษ รับด้วยตนเอง
44 6011011820028 นางสาวพุทธธิดา อินทศร รับด้วยตนเอง
45 6011011940002 นางสาวชมพูนุท บุญรักษา รับด้วยตนเอง
46 6011011940004 นางสาวอรวรรณ ไม้งาม รับด้วยตนเอง
47 6011011940005 นายสมพร จันทร์เปรม รับด้วยตนเอง
48 6011011940014 นางสาวอมรรัตน์ เทียมฤทธ์ิ รับด้วยตนเอง
49 6011012760002 นางสาวนิตยา แซ่ว้ือ ส่งทางไปรษณีย์
50 6011029448002 นางสาวจิรัชญา แก่นบุญ ส่งทางไปรษณีย์
51 6011056160023 นายพีรพล อุทัยกิจวานิช รับด้วยตนเอง
52 6011056160028 นางสาวฐิติมา วาวี ส่งทางไปรษณีย์
53 6011056160029 นายนัทธพงศ์ ใจผาวัง ส่งทางไปรษณีย์
54 6011056160030 นางสาววฤณดา หินสูงเนิน ส่งทางไปรษณีย์
55 6011056160031 นางสาวชลธิกานต์ วันทอง รับด้วยตนเอง
56 6011056160033 นางสาวมณฑาทิพย์ มีสัมฤทธ์ิ รับด้วยตนเอง
57 6011056160038 นางสาววนัสนันท์ จั นเพ้ิง รับด้วยตนเอง
58 6011056160042 นางสาวกมลวรรณ ยอดวิเศษ รับด้วยตนเอง
59 6011056160044 นางสาวลักษณเวท เต็มนิรันรัตน์ รับด้วยตนเอง
60 6011056160045 นางสาวภัทรพร สมชะนะ ส่งทางไปรษณีย์
61 6011056160049 นางสาวณิชากร ต้อยติ ง ส่งทางไปรษณีย์
62 6011056160052 นางสาวกัญญาภัค กิจทองพูล รับด้วยตนเอง
63 6011056605015 นายสราวุฒิ ก๋ารินทร์ รับด้วยตนเอง
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64 6011056605017 นางสาวศิริรัตน์ โกสุม รับด้วยตนเอง
65 6011056605019 นางสาวศยามล บุดดา ส่งทางไปรษณีย์
66 6011056605022 นางสาวกัญญารัตน์ ป้ันลาภ ส่งทางไปรษณีย์
67 6011056721031 นางสาว นงคราญ สมรักษ์ รับด้วยตนเอง
68 6011056721034 นางสาวรุ่งฤดี ตัวอย่าง รับด้วยตนเอง
69 6011056721039 นางสาวศิริพรรณ สิทธิวรโชติ ส่งทางไปรษณีย์
70 6011056721040 นางสาวสุธา สว่างประจิม ส่งทางไปรษณีย์
71 6011056721071 นางสาวปัทมาวรรณ นันชม ส่งทางไปรษณีย์
72 6011056721074 นางสาวนันทพร ดีประยูร รับด้วยตนเอง
73 6011056725010 นายภักพงษ์ พ่ออามาตย์ รับด้วยตนเอง
74 6011056725011 นางสาวอลิสา  มณีโชติ รับด้วยตนเอง
75 6011056725013 นายเกรียงไกร อินทร์คุ้ม รับด้วยตนเอง
76 6011081320008 นางสาวมัลลิกา บุญมายอง ส่งทางไปรษณีย์
77 6011081320012 นางสาวชลธิชา ปารีเสน ส่งทางไปรษณีย์
78 6011081320013 นางสาวสุกัญญา ยศน้อย ส่งทางไปรษณีย์
79 6011081446001 นางสาวสิริยากร สุยานะ ส่งทางไปรษณีย์
80 6011081446002 นางสาวพัชรพร ริมมกุล ส่งทางไปรษณีย์
81 6011081446003 นางสาวธนาภรณ์ ธูปเกิด ส่งทางไปรษณีย์
82 6011081446006 นางสาวธัญญรัตน์ เตภักดี ส่งทางไปรษณีย์
83 6011081446008 นางสาวอารียา สุขสมัย ส่งทางไปรษณีย์
84 6011081446011 นายธวัชชัย ธิรินทอง ส่งทางไปรษณีย์
85 6011081446012 นางสาวมาตา วงค์เตปิน ส่งทางไปรษณีย์
86 6011081446013 นางสาวศิรดา พิลาศจิตร ส่งทางไปรษณีย์
87 6011081721004 นายสราวุธ สุวรรณเสรี ส่งทางไปรษณีย์
88 6011081721006 นายวงศ์วิศิษฏ์ เทพวรรณ ส่งทางไปรษณีย์
89 6011081721007 นายกฤตย์ เสวยทรง ส่งทางไปรษณีย์
90 6011081721009 นายวีรวัฒน์ ลักขณาธร ส่งทางไปรษณีย์
91 6011081721016 นางสาวสุนิษา ทาอินเป็ง ส่งทางไปรษณีย์
92 6011081721017 นายศดายุ เรือนมูล ส่งทางไปรษณีย์
93 6011081721021 นางสาวจรรยา ทาทอง ส่งทางไปรษณีย์
94 6011081721022 นางสาวศรัณย์พร พรมตัน ส่งทางไปรษณีย์
95 6011081721026 นางสาวปรียาพร สือโจ ส่งทางไปรษณีย์
96 6011081721028 นางสาวศิริพักตร์ มูลค่า ส่งทางไปรษณีย์
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97 6011081721030 นายธีรดนย์ แสนก่อ ส่งทางไปรษณีย์
98 6011081721038 นางสาวชุติมณฑน์ พงษ์พัฒน์ ส่งทางไปรษณีย์
99 6011081721039 นางสาวชลิตตา สายสุวรรณ ส่งทางไปรษณีย์
100 6111056160055 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาณุภาพศรี ส่งทางไปรษณีย์

ข้อก ำหนดกำรอบรม
1. อบรมออนไลน์ที ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th คอร์ส พิชิต TOEIC 1
2. อบรมต้ังแต่วันที  15 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 รวม 45 ชั วโมง  (อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ คร้ังละ 2 ชั วโมง 
   ต้ังแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.)
3. ผู้เข้าอบรมต้องมีจ่านวนชั วโมงอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านเงื อนไขการอบรม
4. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าทดสอบหลังเรียน (Post-test) ตามวัน-เวลา ที สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมก่าหนด 
   จึงจะผ่านเงื อนไขการอบรม
5. ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามเงื อนไขการอบรมอื น ๆ จึงจะผ่านเงื อนไขการอบรม
6. ผู้มีสิทธ์ิอบรมที ขอรับเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง ติดต่อขอรับเอกสารได้ ณ ส่านักงานสถาบันภาษา 
   ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ช้ัน 2 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
   หมำยเหตุ: ไม่สามารถรับเอกสารแทนกันได้เพื อป้องกันการสูญหาย
7. ผู้มีสิทธ์ิอบรมที ขอรับเอกสารประกอบการอบรมทางไปรษณีย์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดส่งไปตาม
    ที อยู่ในใบสมัคร
8. หากชื อ-สกุล และรหัสนักศึกษาผิด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ในช่องทางต่อไปน้ี
    Facebook :  ILAC SuanDusit University
    Line ID.    :  ilac_sdu
    โทรศัพท์    :  0 2244 5260 - 2 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
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