
ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

1 นางสาว กชกร ชุดสนะเสวี

2 นางสาว กชพร วรรณวลีพจน

3 นาย กฏคชสิทธ์ิ ชนะสิทธิ์ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

4 นาย กณพ อัจนากิตติ    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

5 นางสาว กนกกร ถึงพุม    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

6 นางสาว กนกพร สารธิมา    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

7 นางสาว กนกอร เลี่ยมใจดี    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

8 นางสาว กมลชนก ฝายลุย

9 นางสาว กมลทิพย จันทรสี

10 นางสาว กมลนัทธ มนตรี

11 นางสาว กรกนก ชื่นบาน

12 นางสาว กรณสุดา นําสวัสดิ์

13 นางสาว กรพินธุ มาลัยเจริญพร

14 นางสาว กรรณกิาร คําภักดี สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

15 นางสาว กรศิริ รอดเสวก

16 นาย กฤตบุญ ทองแท

17 นาย กฤตพจน เส็งประเสริฐ

18 นางสาว กฤตยา รัศมีบํารุงวงศ

19 นางสาว กฤติยา หลวยคา Banner เขาเรียนออนไลน

20 นางสาว กฤษณา แซกวย 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

21 นางสาว กฤษณา ปานภูมิ     (อบรมแบบ video on demand)

22 นางสาว กวิสรา ไทยวัฒนะ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

23 นาย กษิดิ์เดช สิงหทอง    จึงจะผานการอบรม

24 นาย กษิตินาถ ดอนไพรฮวบ 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

25 นางสาว กษิรา ชื่นบาน    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

26 นาย กองภพ กัณหานนท 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

27 นางสาว กัญญพัชร รางทะเล

28 นางสาว กัญญาณัฐ ปรีชา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

29 นางสาว กัญญารัตน แกวคําไสย

30 นางสาว กัญญารัตน เขงรอด

31 นางสาว กัญญารัตน นามโคตร 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

32 นางสาว กัญญารัตน ศรีเผื่อน    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

33 นางสาว กัณธิมา จิตรโสม    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

34 นาย กันตพล สิทธิชัย    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

35 นาย กันตภณ โชคชัยสวัสดี    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

36 นางสาว กัลยาณีย ไชยพันธ

37 นางสาว กาญจนา พังกุย

38 นางสาว กาญจนา อุมสาพล

39 นาย กานต กลิ่นหอม

40 นางสาว กานตธิดา ศรีบุญเรือง

41 นางสาว กานตพิชญา จํานงบุญ

42 นางสาว กิ่งกาญจน ทองนอย สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

43 นางสาว กิ่งกาญจน ศรีสุวรรณพัฒน

44 นาย กิจตนวีร เก้ียวเพ็ง

45 นางสาว กิตติญา เกิดโภคา

46 นางสาว กิติยากร สามารถ

47 นางสาว กุลจิรา สมตั้ง Banner เขาเรียนออนไลน

48 นางสาว กุลณัฐ พรมภูงา 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

49 นางสาว กุลธิดา อนุจร     (อบรมแบบ video on demand)

50 นางสาว กุลนารี สุจริตกุล 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

51 นางสาว กุลปริยา ธงศิริ    จึงจะผานการอบรม

52 นางสาว กูอัยนี เพชรจรัสอัมพร 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

53 นาย เกริกพล กุศลมาก    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

54 นาย เกรียงศักดิ์ ภาคทรวง 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

55 นางสาว เกวลิน สมเพชร

56 นางสาว เกษริยา ศรีชินเลิศ

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดแนบทายประกาศ หนา 2 / 26

SDU_HP
Highlight



ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

57 นาย เกียรติขจร หนูนาค

58 นาย เกียรติภูมิ เกตุอุไร

59 นาย เกียรติศักดิ์ วงษสุวรรณ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

60 นางสาว แกวกัลยา จันทคาํภา    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

61 นางสาว ขนิษฐา จินดานาวิน    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

62 นางสาว ขนิษฐา สายสุพรรณ    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

63 นางสาว ขนิษฐา อัปกาญจน    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

64 นางสาว ขัตติยา เลิศสกุลจินดา

65 นางสาว เขมิสรา ประมงคล

66 นางสาว คชารี สะราวัล

67 นาย คณศิพงศ เอียดนุย

68 นางสาว จงรัก  กลับสกุล

69 นางสาว จณิสตา รัตนศรีสมภพ

70 นางสาว จริยา ลอยนอก สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

71 นางสาว จริยาลักษณ ภักดี

72 นางสาว จอมขวัญ เสนะพันธุ

73 นาย จักรกฤษ ยิ้มยอง

74 นางสาว จันทนา สินอุดมผล

75 นางสาว จันทรชพรรณ สุวรรณสัญญา Banner เขาเรียนออนไลน

76 นางสาว จันทมิา ทรงหยง 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

77 นางสาว จัสมิน กลิ่นกาเซ็น     (อบรมแบบ video on demand)

78 นางสาว จารุวรรณ ออนสัมฤทธิ์ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

79 นางสาว จารุวรรณ เอ่ียมเลิศ    จึงจะผานการอบรม

80 นาย จารุวิทย ภูติกิจเจริญ 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

81 นางสาว จิดาภา แจมประจักษ    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

82 นางสาว จิดาภา เซงประเสริฐ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

83 นางสาว จิตตราภรณ สมบัติทวีคูณ

84 นางสาว จิตตาพัณ ปนสุข
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

85 นางสาว จิตติมา กุศลคุณ

86 นางสาว จิตรลดา  สุขเกษม

87 นางสาว จินดาภาร ไตรพิษ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

88 นาย จิรโชติ จุมพล    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

89 นาย จิรภัทร ศรีภา    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

90 นางสาว จิรันตรี สวดมาลัย    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

91 นางสาว จิราพร งาวนาเสียว    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

92 นางสาว จิราพัชร วรรณบุตร

93 นางสาว จิราภรณ ประสงคธรรม

94 นางสาว จิราภา เชียงสอน

95 นาย จิรายุส จิระวิทยาบุญ

96 นางสาว จิราวรรณ รอไกรเพชร

97 นางสาว จีรภัทร พุทธสโร

98 นาย จีระยุ ธรรมประโชติ สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

99 นางสาว จีราภัค จอยดีมา

100 นางสาว จุฑามาศ  เพ่ิม สิทธิ์

101 นางสาว จุฬาลักษณ ประสานแสง

102 นางสาว จุฬาลักษณ อัตสาร

103 นาย เจตนสฤฒฎิ์ รุจิศักดิ์ Banner เขาเรียนออนไลน

104 นาย เจตริน ประมูบศิลป 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

105 นางสาว เจนจิรา เจริญแพทย     (อบรมแบบ video on demand)

106 นางสาว เจนจิรา ดานตองกระโทก 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

107 นางสาว เจนจิรา สุมาลัย    จึงจะผานการอบรม

108 นางสาว เจนนิสา แสงอรุณ 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

109 นางสาว เจนเนตร แสงสุรีย    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

110 นาย เจษฎา คุณรวมสิน 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

111 นาย โจนาทาน สมิธ คงเจริญ

112 นาย โจอี้ บารีโต
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

113 นางสาว ฉัตรลดา ยอมิน

114 นาย เฉลิมพล ศิริมงคลรัตน

115 นางสาว ชญานุช  อัศวโสวรรณ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

116 นาย ชณัญฑร เจริญพจนมณี    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

117 นาย ชน ม ชนก  สุขสบาย    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

118 นาย ชนกนาถ พลสาย    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

119 นางสาว ชนนิกานต บัวบรรจง    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

120 นาย ชนพัฒน คหัฐสันต

121 นางสาว ชนัดดา โสภา

122 นางสาว ชนากานต โคตรเสนา

123 นางสาว ชนากานต นิ่มผึ้ง

124 นาย ชนากานต พวงระยา

125 นางสาว ชนาการต รูจิตร

126 นาย ชนาธิป ยืนตน สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

127 นางสาว ชนานันท สมจิตต

128 นางสาว ชนาภา ไขศรี

129 นางสาว ชนิกานต พาระหาด

130 นางสาว ชนิดาภา แกวอุดร

131 นาย ชนุตม สุทัศนวิชานนะ Banner เขาเรียนออนไลน

132 นางสาว ชมพูนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

133 นางสาว ชมพูนุช เมืองซอง     (อบรมแบบ video on demand)

134 นางสาว ชมลวรรณ สะมะแอ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

135 นาย ชยุต บวรพลภัทร    จึงจะผานการอบรม

136 นางสาว ชยุตา มะลิหอม 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

137 นางสาว ชรีรัตน ไชยณรงค    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

138 นางสาว ชลดา กันทา 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

139 นาย ชลธร บุญอินทร

140 นางสาว ชลธิชา กุมภาพันธ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

141 นางสาว ชลธิชา ยิ้มสาระ

142 นางสาว ชลธิชา สรรพสอน

143 นาย ชลันธร แสงทพิย 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

144 นาย ชวภณ ศรีใส    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

145 นางสาว ชวัลนุช อัศวพิเศษ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

146 นางสาว ชอฟา เชาวันดี    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

147 นางสาว ชัชชญา มะวรคนอง    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

148 นาย ชัชนันท หนันเรือง

149 นาย ชัยธวัช โนนทิง

150 นาย ชัยพร พรเกษมประเสริฐ

151 นาย ชัยวุฒิ นวลเกตุ

152 นาย ชัยสิทธ์ิ ศรีประโชติ

153 นางสาว ชาลิณี หทัยธระ

154 นาย ชิษณุชา เที่ยงพุม สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

155 นางสาว ชุตินันท พ่ึงเพ็ญ

156 นางสาว ชุติมา เศยีรอุน

157 นางสาว ชุวลิตา ทิพยสุธน

158 นาย ชูเกียรติ เติมบุญ

159 นาย โชคอนันต เลี้ยงเครือ Banner เขาเรียนออนไลน

160 นางสาว โชษิตา ตันณีกุล 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

161 นางสาว ซอฟาวาตีย บินยูโซะ     (อบรมแบบ video on demand)

162 นางสาว ซัลวานี มะดุ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

163 นางสาว ญาสุมนิทร อุทยา    จึงจะผานการอบรม

164 นาย ฐปกรณ มูสิกะเจริญ 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

165 นางสาว ฐิติชญา นุกูล    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

166 นางสาว ฐิติพร ฐิติปญญา 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

167 นางสาว ณชัญญณัฎฐ สิริเพชรโชค

168 นางสาว ณฎา เอียดคง
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

169 นาย ณฐภัทร  อัครพาณิชโชติกุล

170 นาย ณฐวัฒน สุภวรรณ

171 นางสาว ณฐิกา พุฒิมา 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

172 นาย ณธีพัฒน ดําขํา    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

173 นางสาว ณภัทร ศรีสงคราม    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

174 นางสาว ณัชชา รุกขสนธิ์    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

175 นางสาว ณัชรัตน รัตนวงศสวัสดิ์    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

176 นางสาว ณัฎฐชัญญา อิ่มพันธ

177 นาย ณัฏฐพล พันธเทศ

178 นางสาว ณัฏฐิกา ตันติพิบูลย

179 นางสาว ณัฐกมล กุลพันธ

180 นาย ณัฐกิตติ์ สินใหม

181 นางสาว ณัฐชยา พรหมสุวรรณ

182 นางสาว ณัฐฐา ทองนอยยิ่ง สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

183 นางสาว ณัฐฑมิา เรืองนรา

184 นางสาว ณัฐณิชา จรผักแวน

185 นางสาว ณัฐณิชา บัวมาศ

186 นางสาว ณัฐณิชา แววสวาง

187 นางสาว ณัฐณิดา ปะนามะตัง Banner เขาเรียนออนไลน

188 นาย ณัฐดนัย เบญมูซา 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

189 นางสาว ณัฐธยาน โสภาภาค     (อบรมแบบ video on demand)

190 นางสาว ณัฐธิดา แสงภักดี 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

191 นางสาว ณัฐนันท พรหมวิมานรัตน    จึงจะผานการอบรม

192 นางสาว ณัฐพร ยอดเพชร 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

193 นาย ณัฐพล สารายทอง    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

194 นางสาว ณัฐภา หลําบางพลับ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

195 นางสาว ณัฐริกา ปรีชาวาท

196 นางสาว ณัฐริกา พลเดชา
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

197 นางสาว ณัฐริดา จิตริต

198 นางสาว ณัฐวดี ประเสริฐบุณย

199 นาย ณัฐวัฒน ปฏิพงศวัฒนา 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

200 นาย ณัฐวุฒิ บุตรพรหม    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

201 นาย ณัฐวุฒิ แพทยนาดี    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

202 นาย ณัฐวุฒิ โพธิสม    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

203 นาย ณัฐวุฒิ สุขันท    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

204 นางสาว ณัทภัค สุโพณะ

205 นางสาว ณิชกมล พัชรวงศสิริ

206 นางสาว ณิชกานต สุริยะพันธพงษ

207 นางสาว ณิชกุล กิติมา

208 นางสาว ณิชา  แซวาน

209 นางสาว ณิชาวีร เจริญนภาพร

210 นางสาว ดมิสา ยอดเจริญชัย สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

211 นางสาว ดรุณรัตน เที่ยงเจริญ

212 นางสาว ดรุณ ีมณีสัมพันธ

213 นางสาว ดลฤทัย จันทรใย

214 นางสาว ดวงชีวัน อักษรพิมพ

215 นางสาว ดาราวรรณ ผิวฉวี Banner เขาเรียนออนไลน

216 นาย ดิษภัทร ทองดี 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

217 นาย เดวิท ซุยถัง     (อบรมแบบ video on demand)

218 นางสาว ตริยาภรณ ลักษณะเจริญสิน 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

219 นางสาว ทรรศวรรณ  อัทธกุล    จึงจะผานการอบรม

220 นางสาว ทราย การพัชชี 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

221 นาย ทวีศักดิ์ หอมหวล    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

222 นางสาว ทักษพร ภูอํ่า 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

223 นาย ทินภัทร เหลานิยมไทย

224 นาย ทิพเนศ สุวรรณกาญจน
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

225 นางสาว ทิพยสุดา เคลือบไคล

226 นางสาว ทิพยสุดา ฉายขิ้ม

227 นางสาว ทิพาภรณ วีระสัย 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

228 นางสาว ทิวา วันนะวรรณา    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

229 นาย ทีปกร ดอนทะนาม    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

230 นาย เทิดศักดิ์ ชวนเชย    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

231 นาย ธนกร แซมมณี    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

232 นาย ธนกร หุยหลี

233 นาย ธนโชค แกวอํานาจ

234 นาย ธนดล ถาวรรุงวรา

235 นาย ธนธรณ เพ็ชรมาก

236 นาย ธนธัช สิงหชํานาญ

237 นางสาว ธนพร อารยางกูร

238 นาย ธนพล พลวิชัย สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

239 นาย ธนพล เพ็ชรสุก

240 นางสาว ธนภรณ พวงจิตร

241 นางสาว ธนภรณ วงศเดชานันท

242 นางสาว ธนภัทร ศิริเมอืง

243 นาย ธนภัทร สิริธนา Banner เขาเรียนออนไลน

244 นางสาว ธนรัตน นิลวัฒนา 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

245 นาย ธนวินท นาจันทอง     (อบรมแบบ video on demand)

246 นาย ธนสาร ดํานา 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

247 นาย ธนัช วรพฤกษกิจ    จึงจะผานการอบรม

248 นางสาว ธนัชพร เฉลิมวัฒน 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

249 นางสาว ธนัชพร เอี่ยมมีลาภ    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

250 นางสาว ธนัญชนก พงษพล 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

251 นาย ธนาธิป นามโสภณ

252 นาย ธนายุต ศรีตะวัน
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

253 นางสาว ธนิชตา บํารุงศรี

254 นาย ธยาวุธ สุจริต

255 นาย ธรรดร ตะนัง 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

256 นาย ธรรมรัตน  รัตนา    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

257 นาย ธราวุธ แสนทําพล    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

258 นาย ธวัชชัย วัฒนากร    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

259 นางสาว ธัญชนก ตติยโชคสกุล    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

260 นางสาว ธัญชนก โปรงทอง

261 นางสาว ธัญญลักษณ สุวรรณชาติ

262 นางสาว ธัญญาภรณ จวงเจิม

263 นางสาว ธัญญารัตน สุขสด

264 นางสาว ธัญญาเรศ อรัญวัฒนานนท

265 นางสาว ธัญพิชชา ยอดเพ็ชรไทย

266 นางสาว ธัญยรัตน ศรีเมืองบุญธาดา สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

267 นางสาว ธันยพร ขมิ้นเหลือง

268 นางสาว ธันยพร บางแกว

269 นางสาว ธันยพร หลักชัย

270 นางสาว ธารีรัตน เหล็กเพชร

271 นางสาว ธิดา กังวานสุระ Banner เขาเรียนออนไลน

272 นางสาว ธิดาพร ศรีบริบูรณ 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

273 นางสาว ธิดารัตน แสงงาม     (อบรมแบบ video on demand)

274 นาย ธีรชาติ พละพงศ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

275 นาย ธีรนัย ดิ่งแกว    จึงจะผานการอบรม

276 นาย ธีรพงศ อินทร 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

277 นาย ธีรเมศ นนทพันธ    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

278 นาย ธีรวัฒน หิรัญบูรณะ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

279 นาย ธีรสุธรรศ กุลภัทรพงศ

280 นาย ธีระพัฒน ใสสอง
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

281 นาย ธีระภัทร บัวโรย

282 นาย เธียรธัช โคกมวง

283 นาย นครินทร หนูนอย 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

284 นาย นนทนัตถ ปานเดช    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

285 นางสาว นนทพร ทาเอ้ือ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

286 นาย นพดนัย พงษคํา    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

287 นาย นพรุจ อมรกาญจนพันธ    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

288 นางสาว นภตะวัน สุมมาตย

289 นางสาว นภสร ผูชวยรอด

290 นาย นภสินธุ ฉัตรไชยพฤกษ

291 นางสาว นภัฏสร กุสโร

292 นางสาว นภัสสร ศิริมหา

293 นางสาว นภัสสร โสภาภรณ

294 นางสาว นริศรา แซไล สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

295 นางสาว นริศรา สมบัติมาก

296 นางสาว นริสรา เกิดชื่น

297 นาย นวพร ศรีสังข

298 นางสาว นัชชา บุญเจริญ

299 นางสาว นัฐริกา แสนคํารางค Banner เขาเรียนออนไลน

300 นางสาว นัฐลดา ขุนใหญ 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

301 นาย นัทธพงศ ผองศรี     (อบรมแบบ video on demand)

302 นางสาว นันจา วงษศรีดี 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

303 นางสาว นันทสินี วิเศษสิงห    จึงจะผานการอบรม

304 นางสาว นันทิกา จบศรี 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

305 นางสาว นันทิชา นิลชํานาญ    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

306 นางสาว นันทิชา วีราภรณ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

307 นางสาว นันทิยา เพ็งแจม

308 นางสาว นัสรี รังสิยะวงศ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

309 นางสาว นาเดีย เบ็ญฮาวัน

310 นางสาว นารีรัตน อนลักษณ

311 นางสาว น้ําทิพย วิเชียร 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

312 นางสาว นิชดา เหนือเมฆ    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

313 นางสาว นิรมล มณีพงษ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

314 นางสาว นิลาวัลย จันทรออน    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

315 นาย นุกูล ศรีพร    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

316 นางสาว นุชจรินทร ทอนสูงเนิน

317 นางสาว นุชนาถ คุณวงศ

318 นางสาว นูรมาลา สูเด็น

319 นางสาว บวรลักษณ พุฒิฤทธิ์

320 นางสาว บุญสิตา เจริญพงษ

321 นางสาว บุญสิตา ยามพูน

322 นางสาว บุณฑริกา ฉายาวัฒนะ สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

323 นางสาว บุณยานุช อันทะลัย

324 นางสาว บุณรดา สินสุวัฒนากุล

325 นางสาว บุษยมาศ เผือกสม

326 นางสาว เบญจภรณ โสธรรมมงคล

327 นางสาว เบญญา สืบจากศรี Banner เขาเรียนออนไลน

328 นางสาว ใบเฟรน ไชยมะณี 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

329 นาย ปกรณ ชอบุญกลาง     (อบรมแบบ video on demand)

330 นาย ปฏิกรณ มากมูล 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

331 นางสาว ปฏิภรณ พุทธทรง    จึงจะผานการอบรม

332 นาย ปฏิภาณ มากโภคา 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

333 นางสาว ปณัฏฐา ทองนอย    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

334 นางสาว ปนัดดา เจริญเสม 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

335 นางสาว ปภัสรา จันทา

336 นางสาว ปภาดา บุตรจง
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

337 นางสาว ปภาวดี เหมเชื้อ

338 นางสาว ปภาวรินทร จันทรขาว

339 นางสาว ประภาวัลย ธรรมลังกา 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

340 นางสาว ประภาสิริ สีรักษา    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

341 นางสาว ปรัชญา สุขภูตานันท    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

342 นางสาว ปราณี หงษมาก    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

343 นางสาว ปรารถนา วิสิฐศกัดาพงศ    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

344 นางสาว ปรินดา พูดคลอง

345 นางสาว ปรียา งามวงศ

346 นางสาว ปรียากร ชวนานนท

347 นางสาว ปรียานุช อุปญญ

348 นางสาว ปรียาภัทร  บุญเอ่ืยม

349 นางสาว ปวริศา นิพันธรัมย

350 นางสาว ปวันรัตน กาญจนจารุรัตน สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

351 นางสาว ปญญดา ผลาสิงห

352 นางสาว ปณฑิตา ภูปรื้ม

353 นางสาว ปาณิศา สุดหา

354 นางสาว ปารดา โภชนสาลี

355 นางสาว ปาริฉัตร นัชฎา Banner เขาเรียนออนไลน

356 นางสาว ปาริณีย ทรัพยเย็น 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

357 นางสาว ปติกานต ผลสงเคราะห     (อบรมแบบ video on demand)

358 นางสาว ปนวดี ทองนาค 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

359 นาย ปยพัทธ จํารูญวรเกียรติ    จึงจะผานการอบรม

360 นางสาว ปยะธิดา พ.ศ.สร 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

361 นางสาว ปยะธิดา มะตัง    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

362 นางสาว ปยะธิดา ศรียาภัย 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

363 นางสาว ปยะวรรณ เขียวรี

364 นางสาว ปุณณดา ภัทระนิธิกร
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

365 นางสาว ปุณยาพร แอฤทธิ์

366 นางสาว เปมกิา เย็นศรี

367 นางสาว ผกามาศ แปรเพ็ง 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

368 นาย พงศกร รอดเส็ง    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

369 นาย พงศปณต พานิชชา    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

370 นาย พงศพันธ เงาภูทอง    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

371 นาย พงศภัค สรางถิ่น    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

372 นาย พงษพัฒน  แทนอินทร 
373 นางสาว พนัดดาว ยังขวัญ

374 นางสาว พนิดา วิจิตรธนสาร

375 นางสาว พรชิตา กิตติธนอานนท

376 นางสาว พรธวัล จอมขวัญ

377 นาย พรธันวาค สังศิลลา

378 นางสาว พรพรหมพรรณ กันทอง สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

379 นาย พรภูบดินทร จรรยาวัฒนกุล

380 นาย พรรณเอก เล็กประดิษฐ

381 นางสาว พรสวรรค ฤกษพรสวรรค

382 นาย พรอนันต นิยมเจนคา

383 นางสาว พลอยไพลิน สุขศรีทอง Banner เขาเรียนออนไลน

384 นาย พศวัต ชัยกิจ 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

385 นางสาว พสชนัน  ปญญาวงศงาม     (อบรมแบบ video on demand)

386 นาย พัชพนธ ฟูเฟอง 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

387 นาย พัชรพล เงินยวง    จึงจะผานการอบรม

388 นาย พัชรภีม สุขอนันต 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

389 นางสาว พัชรินทร วรรณทอง    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

390 นางสาว พิฆัมพร สุจิตะพันธ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

391 นางสาว พิจิตรา ตันทา

392 นางสาว พิชชาภา เพ็งทอง
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

393 นาย พิชญา ธนโชคศริิกุล

394 นางสาว พิชญา วิเศษไพศาล

395 นางสาว พิชญาภร เหลาโคตร 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

396 นางสาว พิชญาภัค เสรีสวัสดิ์    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

397 นาย พิชิตชัย บางรัตน    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

398 นางสาว พิมพชนก กิจอารีวรรณ    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

399 นางสาว พิมพรรณ รัตนารมย    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

400 นางสาว พิมพลภัส แซหลอ

401 นางสาว พิมพลภัส ทองปลั่ง

402 นางสาว พิมพิกา ชูชื่น

403 นางสาว พิมวดี ประจําคาย

404 นางสาว พิยดา อักษร

405 นางสาว พิยะดา ชนชนะชัย

406 นางสาว พิราวรรณ พันธุไชยศรี สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

407 นางสาว พิริยา สนทนา

408 นาย พีรณัฐ คงฤทธิ์

409 นาย พีรภาส อนเลห

410 นาย พีรวิชญ อัครเดชไพบูลย

411 นาย พีระพงษ แสงเมือง Banner เขาเรียนออนไลน

412 นาย พีระวิชญ พรหมสังข 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

413 นางสาว พุฒินาท  ทองหนูน     (อบรมแบบ video on demand)

414 นาย พุฒิพงศ ลองตี้ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

415 นางสาว ฟาเดีย เจะโมะ    จึงจะผานการอบรม

416 นางสาว ฟาตอนะห ฉิมฉ่ํา 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

417 นาย ภคนันท งามทวม    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

418 นางสาว ภัคจีรา เนื่องนิยม 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

419 นาย ภัคพล กิตติธัญกุล

420 นางสาว ภัททิยา มงคลบุตร
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

421 นางสาว ภัทรวดี ตันติวัฒนวิชช

422 นางสาว ภัทรศยา เกิดหิรัญ

423 นางสาว ภัทรานิษฐ เตาทอง 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

424 นางสาว ภัทรียา มณีเขียว    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

425 นางสาว ภัสธนันทน จิตธํารงไพศาล    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

426 นางสาว ภัสธิรากร กองแกว    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

427 นาย ภาณุวัฒน ชื่นสกุล    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

428 นาย ภาณุวัฒน นนทารักษ

429 นาย ภาณุวิชญ บุญนะรัตน

430 นางสาว ภารวี โสภณมณี

431 นางสาว ภาวิณี ตันตระกูล

432 นางสาว ภาวิณี เย็นกลม

433 นางสาว ภาวินี สกลนาวิน

434 นางสาว ภูธนิดา กระดังงา สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

435 นาย ภูธเนศ วิสาติ

436 นาย ภูพศุตม พลรัฐ

437 นาย ภูมิ รัตนสุภา

438 นาย ภูมิพัฒน เดชะ

439 นาย ภูริทตั ชัยชนะ Banner เขาเรียนออนไลน

440 นางสาว ภูวรี กุลศรีประเสริฐ 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

441 นางสาว ภูวษา ฉายะบุตรธนกุล     (อบรมแบบ video on demand)

442 นาย มงคล วิโรจนขจรเดช 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

443 นางสาว มณีรุง ฟกนิกร    จึงจะผานการอบรม

444 นางสาว มธุพร เฮงสิริธนะชัย 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

445 นางสาว มธุรดา แกวหาดี    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

446 นางสาว มนทิราลัย ทับทิมศรี 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

447 นางสาว มนัสวี กตัญู

448 นางสาว มนัสวีย เอกจิต
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

449 นางสาว มลฑาทิพย เบิกบาน

450 นาย มังกร  รื่นรมย

451 นางสาว มัลลิกา สมเกษม 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

452 นางสาว มัลลิกา เอ้ือบํารุงเกียรติ    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

453 นางสาว มิ่งกมล จงรักษ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

454 นางสาว มีสุข ศรีเอก    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

455 นาย เมธา กํามหาวงศ    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

456 นาย เมธา เขตคีรี

457 นางสาว เมธิรา ผดุงภัก

458 นางสาว เมวียา เมาบํารุง

459 นางสาว เมษณี ธรรมวิถี

460 นาย ยศกร ชนิตวัธน

461 นาย ยศกร ลุย จันทร 
462 นาย ยศถาพรชัย จันทรแจมใส สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

463 นาย ยศพล เทพสุริย

464 นางสาว ยุพ เรศ  ศรี ทอง คํา

465 นางสาว ยุพิน พูนนิพงษ

466 นางสาว ยุพิน เลายี่ปา

467 นางสาว รชยาพร เกตุรามฤทธิ์ Banner เขาเรียนออนไลน

468 นาย รณกฤต เต็งจารึกชัย 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

469 นาย รณชัย พลขุนทด     (อบรมแบบ video on demand)

470 นางสาว รมเกลา ทองพันธุ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

471 นางสาว รมยนลิน ศิริโกมลสิงห    จึงจะผานการอบรม

472 นางสาว รสรินทร เฮงสงวน 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

473 นางสาว รักษสุดา กําหอม    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

474 นางสาว รัชฎาภรณ หมื่นพรม 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

475 นาย รัชต อมตเวทย

476 นางสาว รัชนีกร ทัดเที่ยง
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

477 นาย รัชพล พุมเงิน

478 นาย รัฐขจร ขวัญตา

479 นาย รัฐธวัฒน อ่ําราเฮม 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

480 นางสาว รัฐนันท เพ็งเหมือน    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

481 นางสาว รัตติยากร ไกรจันทร    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

482 นางสาว รัตนาภรณ บุณฑริก    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

483 นางสาว รัสรินทร ทวีวิทยาพัฒน    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

484 นางสาว ริสา ก่ิงกนทา

485 นางสาว รุงทิพย พรหมสวัสดิ์

486 นางสาว รุงอรุณ นิคมเขต

487 นางสาว รุจิรา ไชยกิจ

488 นางสาว รุซัยนีย ซาฟอีน

489 นางสาว รูมยัยะ สุนันทวงศ

490 นางสาว ฤนภัค สุขมั่นสิริปญญา สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

491 นางสาว ลลิตา ณรงคแสง

492 นางสาว ลักษิกา บุญญะเสนีย

493 นางสาว ลักษิกา รีตานนท

494 นาย วงศธร เอ่ียมนอย

495 นางสาว วชิรญา ภัทรบวรกุล Banner เขาเรียนออนไลน

496 นางสาว วนิดา บุษยาตรัส 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

497 นาย วรกันต พินิจแกว     (อบรมแบบ video on demand)

498 นางสาว วรญา อําภาพรรณ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

499 นางสาว วรนิษฐา ออนศรี    จึงจะผานการอบรม

500 นางสาว วรนุช จิตหลัง 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

501 นางสาว วรปรีย โพธิ์เจริญ    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

502 นางสาว วรรณนภา ศรีลาชัย 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

503 นางสาว วรรณี วงคทอง

504 นางสาว วรัญชลี ทองไวย
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

505 นางสาว วรัญญา เปลี่ยนศรีเพ็ชร

506 นาย วรัญ ูบัวแกว

507 นางสาว วรางคณา ดาวพันธ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

508 นางสาว วราภรณ ครองชีพ    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

509 นางสาว วราภรณ วงคอามาตย    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

510 นางสาว วราภรณ ไหวดี    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

511 นางสาว วรารัตน กระจาย    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

512 นาย วรินทร เก็งพินิจ

513 นางสาว วริศรา นาวี

514 นางสาว วริศรา รุงเรือง

515 นางสาว วริศรา วิรัตนปราการ

516 นางสาว วริศรา แสงจันทร

517 นางสาว วริษฐา ชมศรี

518 นางสาว วริษฐา บัวจันทร สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

519 นางสาว วริษฐา พยัควัลย

520 นาย วศิน เขียววิลัย

521 นาย วศิน แซเฮง

522 นางสาว วศินี ยามสุข

523 นางสาว วัชราภรณ พอคาชาง Banner เขาเรียนออนไลน

524 นางสาว วัชรี บุญเจียม 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

525 นาย วัฒา สุขใย     (อบรมแบบ video on demand)

526 นางสาว วัลญา นาคประวัติ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

527 นาย วายแอต สมิธ คงเจริญ    จึงจะผานการอบรม

528 นางสาว วาริณี ใสสุข 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

529 นางสาว วาริษา แกวศรีงาม    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

530 นางสาว วาสนา ไชยสิน 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

531 นางสาว วิกานดา ศรีวังราช

532 นางสาว วิจิตรา เกลียวทอง
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

533 นาย วิทวัฒน ชาตะเคน

534 นางสาว วิภาดา ตูดํา

535 นางสาว วิภาดา ประโยชนดี 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

536 นางสาว วิภาวี จิตราวุธ    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

537 นางสาว วิมลรัตน จะนะบูรณ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

538 นางสาว วิมลสิริ แสงสุข    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

539 นางสาว วิมลิน ถาวรวิริยะนันท    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

540 นางสาว วิรัญญา ศรีบุญเรือง

541 นางสาว วิไลลักษณ จันณรงค

542 นาย วิวัฒนชัย ไชยรัตน

543 นางสาว วิศณุ ีเมฆชะอุม

544 นางสาว วิสสุตา วงศสุวรรณเดชา

545 นาย วีรภัทร ขุนบุญจันทร

546 นาย วีรภัทร ชิดปราง สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

547 นางสาว วีรวรรณ รุงสวาง

548 นาย วีรวิทย ทะนะลัย

549 นาย วีรศกัดิ์ คําภีระ

550 นางสาว วีระวรรณ พหลยุทธ

551 นาย วุฒินันท บุตรภักดิ์ Banner เขาเรียนออนไลน

552 นาย วุฒิพงษ เนียมขันธ 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

553 นาย ศดานันท  สายทอง     (อบรมแบบ video on demand)

554 นางสาว ศยามล นัสฐาน 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

555 นางสาว ศรัญญา ชูสกุล    จึงจะผานการอบรม

556 นาย ศรัณย จรัสทอง 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

557 นาย ศราุ นามสงา    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

558 นางสาว ศรารัตน แสงอรุณ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

559 นางสาว ศศิธร ทองระอา

560 นางสาว ศศิประภา เครือใย
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

561 นางสาว ศศิมาพร ศิริศกัดิ์

562 นางสาว ศศิวิมล เพชรติ่ง

563 นางสาว ศศิวิมล มูลสาคร 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

564 นางสาว ศิรดา ปานเครอื    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

565 นาย ศิรวิชญ กรองมีคณุ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

566 นาย ศิริชัย นิธิโภคกูล    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

567 นางสาว ศิรินันท อินทรโชติ    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

568 นางสาว ศิริเนตร จันทรประเสริฐ

569 นางสาว ศิริมา พฤกษากร

570 นางสาว ศิริมา พวงทอง

571 นางสาว ศิริรัทยา มณีจักร

572 นางสาว ศิริลักษณ บุบผาสิงห

573 นางสาว ศิริลักษณ ศรีบุญเพ็ง

574 นางสาว ศิริลักษณ อุบล สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

575 นางสาว ศิริวรรณ โวหาญกลา

576 นาย ศิริศักดิ์ หยวกจังหรีด

577 นางสาว ศิริโสภา สําราญสุข

578 นาย ศิวกร จิตตประยูร

579 นาย ศุภมิตร สัมมาโมกข Banner เขาเรียนออนไลน

580 นาย ศุภวิชญ ทวีกายุจันทร 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

581 นาย ศุภวิชญ มวงไหมทอง     (อบรมแบบ video on demand)

582 นางสาว ศุภาพิชญ โชคธารารัตน 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

583 นางสาว ศุภาวดี วรรณฤกษ    จึงจะผานการอบรม

584 นางสาว ศุภิสรา คุณพระเมตตา 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

585 นางสาว ศุวิมล ใจแกว    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

586 นาย เศรษฐพจ อยูมั่งมี 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

587 นางสาว สกาวใจ ศรีทองสุข

588 นาย สดายุทธ  อวมอารีย
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

589 นางสาว สมัชญา ปานคํา

590 นาย สยมภูมิ สมบูรณโชคลาภ

591 นาย สรวิชญ พันธุเสือ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

592 นาย สรวิศ คุมผล    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

593 นาย สรวิศ  องอาจปภากิจ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

594 นาย สรสิทธ์ิ เบญจาธิกูล    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

595 นางสาว สรัลชนา มาตขาว    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

596 นาย สรายุทธ  โปรงฟา

597 นางสาว สริตา เรืองจินดา

598 นางสาว สโรชา จันทะขาว

599 นางสาว สโรชา ชัยชาญการชาง

600 นางสาว สโรชา เทียมมีเชาว

601 นางสาว สลิณา ชัยจีน

602 นาย สวิตต ผดุงรัตน สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

603 นาย สหรัฐ จันทํา

604 นาย สัณหณัฐ ภาคยานุวัติ

605 นาย สันติภาพ ชมจันทรคํา

606 นาย สิทธิกร กินนิน

607 นาย สิรภพ บุตรจันทร Banner เขาเรียนออนไลน

608 นาย สิรวิชญ สีสังข 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

609 นางสาว สิริกร บุญเขตร     (อบรมแบบ video on demand)

610 นางสาว สิริญาภรณ สัตรูพาย 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

611 นางสาว สิรินญา สวรรคทัต    จึงจะผานการอบรม

612 นางสาว สิรินดา เสนาสนะ 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

613 นางสาว สิริยากร สุบงกฎ    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

614 นางสาว สุกานดา ถวิล 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

615 นางสาว สุจิตรา  โพธิ์ชู

616 นางสาว สุจิตรา จันทรไม
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

617 นางสาว สุชญา พัฒนะปน

618 นางสาว สุชานาถ นิ่มคง

619 นางสาว สุชาวดี จันทรเกตุ 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

620 นางสาว สุฑาศิณี เขียวอุดม    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

621 นางสาว สุดารัตน เพ่ิมพูล    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

622 นางสาว สุดารัตน เรืองศรี    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

623 นางสาว สุทธิดา นามภักดี    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

624 นางสาว สุธาทิพย มูลทองคํา

625 นาย สุธิเกียรติ ตรีประสิทธิกุล

626 นางสาว สุธิดา ศิริบุญ

627 นางสาว สุธิสา ศีลพันธ

628 นางสาว สุธีวรางค องอาจ

629 นางสาว สุนิสา คําแจม

630 นางสาว สุปริญญา ไมวายมี สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

631 นางสาว สุพนิต ดาวสุวรรณ

632 นางสาว สุพพัตรา คุณนาม

633 นางสาว สุพรรณภัก แกวคําภา

634 นางสาว สุพรรษา พนมเยี่ยม

635 นางสาว สุพรรษา สมรูป Banner เขาเรียนออนไลน

636 นางสาว สุพัชชา ซาและทิม 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

637 นางสาว สุพัชชา ประสิทธิ์     (อบรมแบบ video on demand)

638 นางสาว สุพัตรา บัวสาย 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

639 นางสาว สุพัตรา ศรหลา    จึงจะผานการอบรม

640 นางสาว สุพัตรา ฮุยพรมมา 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

641 นางสาว สุพิชญา ทัดเกิด    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

642 นางสาว สุฟา ธานีวรรณ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

643 นางสาว สุภัชชา เหี้ยมเหิน

644 นางสาว สุภาพร เกตุศรี
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

645 นางสาว สุภาพร มุขสมบัติ

646 นางสาว สุภาภรณ วิจิตร

647 นางสาว สุภาวดี ดีน้ําจืด 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

648 นางสาว สุภาวดี บุตรศิริ    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

649 นางสาว สุภาวรรณ สําราญ    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

650 นางสาว สุมินตรา ทิมสุกใส    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

651 นาย สุเมธ ศุกระมูล    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

652 นางสาว สุรัสวดี  นาคขาว

653 นางสาว สุวกุล ปนเงนิ

654 นาย สุวิชาน ศรัทธาคม

655 นางสาว เสนหา เตชาชินรักษ

656 นาย โสภณวิชญ มีนุชนารถ

657 นางสาว หทัยกาญจน สุภศร

658 นางสาว หทัยรัตน จิตรวิโรจน สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

659 นาย หัสกร ยืนยงค

660 นางสาว อณิยากร ประทับสิงห

661 นาย อธิป ตั้งสุขสันต

662 นางสาว อนัญญา ฉุยฉาย

663 นางสาว อนัญญา ศรีสวัสดิ์ Banner เขาเรียนออนไลน

664 นาย อนัน จันทะจร 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

665 นาย อนุสรณ รูตะกูล     (อบรมแบบ video on demand)

666 นางสาว อภิชญา เกียรติวิทยาธร 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

667 นาย อภิโชค โมฆรัตน    จึงจะผานการอบรม

668 นางสาว อภินิจนัน พลราช 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

669 นางสาว อภิสรา วงษอามาตย    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

670 นางสาว อภิสรา สุทธโส 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

671 นาย อภิสิทธิ์ ภูชวาลชัยกุล

672 นาย อภิสิทธิ์ ศรีวิชา
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

673 นางสาว อรจิตต แสนหอม

674 นางสาว อรนิชา คุมครองสกุล

675 นางสาว อรปรีญา ขันทะชา 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

676 นางสาว อรปรียา คุมสระพรม    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

677 นางสาว อรปรียา บุญภา    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

678 นางสาว อรพรรณ ดั่นคุม    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

679 นางสาว อรวรรณ เกตชมภู    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

680 นางสาว อรวรรยา สุขเสมอ

681 นาย อรัญชัย ตริยมงคลรัตน

682 นางสาว อริสา ดีสวน

683 นาย อลังการ อังคุระษี

684 นางสาว อังคณา ออนจันทมุ

685 นางสาว อัจฉรา ขาวขํา

686 นางสาว อัจฉราพรรณ พานทอง สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

687 นาย อัซฮา ลาเตะ

688 นางสาว อันนา ดาราพันธุ

689 นางสาว อัลธิการัตน พิกุลศรี

690 นางสาว อาทิตยา สุวรรณจาง

691 นางสาว อาทิยา พิมพโพธิ์ Banner เขาเรียนออนไลน

692 นางสาว อาภานุช โชติวิเชียรชัย 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

693 นางสาว อามานี ลาเตะ     (อบรมแบบ video on demand)

694 นางสาว อารดา นิลงาม 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

695 นางสาว อารยา เลิศอัครพล    จึงจะผานการอบรม

696 นางสาว อาริตา ชวยบํารุง 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

697 นางสาว อารีนา สนาบารา    เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

698 นางสาว อาวีสะ  สํามะเนี๊ยะ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

699 นางสาว อําภาภรณ นอยกําเนิด

700 นางสาว อินทุมาศ จิรบุษยกุล
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 6)

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ช่ือ - สกุล

สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564

701 นางสาว อิศริยาภรณ บุญสม 1. คอรส  พิชิต  TOEIC  1  เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

702 นาย อิสเรศ อินอ่ํา    https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner

703 นางสาว อุรัสยา พรมออน    พิชิตโทอิค 1  เทานั้น การ  Copy Link  ไปเปดชม  จะไม

704 นางสาว อุษมา สุอุทัย    ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง

705 นางสาว แอมมี่ ดอลตัน    มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

706 นางสาว โอฬาริก บุญศกัดิ์ 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย. 64

707 นางสาว ไอริณ เสร็จกิจ     (อบรมแบบ video on demand)

708 นางสาว ไอลดา หลงเก็ม 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

709 นาย ฮาริส ฮะยีบู    จึงจะผานการอบรม

4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post - test)  ตามวัน 

   เวลา ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนด

5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

หมายเหตุ :

1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดสงเอกสารประกอบการอบรมทางไปรษณยีตามที่อยูในใบสมคัร

2. หากชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาผิด หรือตองการสอบถามรายละเอียดตาง ๆ สามารถติดตอไดในชองทางตอไปนี้

    Facebook :  ILAC SuanDusit University     Line ID.    :  ilac_sdu

    โทรศัพท    :  0 2244 5260 - 2 (วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ)
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