
ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

1 นางสาว กนกอร พาหา 1. คอรส   พิชิต TOEIC 2   เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

2 นางสาว กมลพรรณ สีทา     https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner 

3 นางสาว กมลวรรณ เกษตรสินสมบัติ     "พิชิตโทอิค 2"  เทานั้น  การ Copy Link ไปเปดชม  จะไม

4 นางสาว กรรณกิาร ประสมบุญ     ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง 

5 นางสาว กฤติยา สายศรี     มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

6 นาย กฤษภัทร ศิริวัจนพร

7 นางสาว กัญญาณัฐ อัปมระกา

8 นางสาว กัญญารัตน สมราง

9 นางสาว กันยาวีร มาสมชลิตพงศ

10 นางสาว กัลยรัตน ผุดผาย

11 นางสาว กัลยา คุมภัย

12 นางสาว กานตธิดา ศรีภูธร สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

13 นางสาว กานตสินี สังขมณี

14 นางสาว กิริญาพร ศรีงาม

15 นางสาว ขิมวรรณ สุขโข

16 นางสาว จรรยพร ชายทวีป

17 นางสาว จิตรลดา เกษตรสุนทร Banner เขาเรียนออนไลน

18 นางสาว จินตจุฑา อัคคนีเสริมแสง 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย.  2564 

19 นางสาว จิรัสยา วันขามปอม     (อบรมแบบ video on demand)

20 นางสาว จิราพร เกตุกัน 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง 

21 นางสาว จิราภรณ แกวภู     จึงจะผานการอบรม

22 นางสาว จีรนัน ศรีสวาง 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post-test) เปนขอสอบ 

23 นาย เจษฎา ศรีเทพ     TOEIC โดยตองสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบ

24 นางสาว ชนมนิภา ซีกพุดซา     กับศนูยสอบโทอิค   (ประเทศไทย)   และย่ืนผลการสอบกับ

25 นางสาว ชนัญชิดา เกษโกมล     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

26 นางสาว ชนิดาภา แพทยเจริญ 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

27 นาย ชยพล เอ้ินปะเติน

28 นาย ชัชฤทธิ์ มกรมณี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 6)

(สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564)

ช่ือ - สกุล

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 6)

(สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564)

ช่ือ - สกุล

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

29 นางสาว ชินันพร พึงสงวน 1. คอรส   พิชิต TOEIC 2   เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

30 นางสาว ชุติกาญจน อดกลั้น     https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner 

31 นาย ชุติวัต อริยะเดช     "พิชิตโทอิค 2"  เทานั้น  การ Copy Link ไปเปดชม  จะไม

32 นางสาว ฐิติมน โพธิสาร     ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง 

33 นางสาว ฐิติรัตน สุวรักษ     มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

34 นางสาว ณกฤชญา ประเสริฐ

35 นางสาว ณรดา ทองรัตน

36 นางสาว ณัชชา บุญเปง

37 นางสาว ณัฏฐกัลยกร แกววิเชียร

38 นางสาว ณัฏฐณิชา กํามาทอง

39 นางสาว ณัฏฐณิชา มูลเพ็ชร

40 นางสาว ณัฐฐินันท เกยรัมย สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

41 นางสาว ณันทนา สารีนอย

42 นางสาว ดาปนีย อัปมะโน

43 นางสาว ทรรศมน อลัญญากรณ

44 นางสาว ทิติยาณี ทาจี

45 นางสาว ธญานี ประคองภักดิ์ Banner เขาเรียนออนไลน

46 นาย ธนวัฒน อาจปาสา 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย.  2564 

47 นาย ธนาดล พลอาษา     (อบรมแบบ video on demand)

48 นางสาว ธัญญากร เลิศดิษยวรรณ 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง 

49 นาย นนทวัตร นุมมีศรี     จึงจะผานการอบรม

50 นาย นพรัตน โภคาพานิชย 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post-test) เปนขอสอบ 

51 นางสาว นภัสวรรณ ทรงเดชะ     TOEIC โดยตองสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบ

52 นางสาว นลินรัตน นิลพรายแวว     กับศูนยสอบโทอิค   (ประเทศไทย)   และย่ืนผลการสอบกับ

53 นางสาว นันทรัตน ศักดิ์แสน     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

54 นางสาว นันทิกานต เขยตุย 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

55 นางสาว นิภาภรณ หลอดี

56 นางสาว นิศามณี ใจภูมิ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 6)

(สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564)

ช่ือ - สกุล

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

57 นางสาว นิษา บุญเสนันท 1. คอรส   พิชิต TOEIC 2   เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

58 นางสาว บงกช ตลับเงนิ     https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner 

59 นางสาว บุษรา ทาแกง     "พิชิตโทอิค 2"  เทานั้น  การ Copy Link ไปเปดชม  จะไม

60 นางสาว บุษราพันธ พลสวาง     ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง 

61 นางสาว เบญจมาศ อดทน     มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

62 นางสาว ปฏิญญา สุขบัญชาชัย

63 นางสาว ประกายเพชร จันทะสิงห

64 นางสาว ประภาพร ยะไวทย

65 นางสาว ปรางคทิพย มงคลดี

66 นางสาว ปวีณา หอมพะนา

67 นางสาว ปยธิดา ทองดี

68 นางสาว ปยะณัฐ แคนคง สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

69 นางสาว ปุณิกา รอดภัย

70 นาย เปรมอนันต วณิชเจริญชัย

71 นาย พชรพล ปยะวงษ

72 นางสาว พนิตตา ชูวงศ

73 นางสาว พรศิวา คลองอารมย Banner เขาเรียนออนไลน

74 นางสาว พวงเพ็ชร นาคเกษม 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย.  2564 

75 นางสาว พิชยาพร สิริวาส     (อบรมแบบ video on demand)

76 นางสาว พิมพิดา โหรา 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง 

77 นาย ภราดร ตาตอม     จึงจะผานการอบรม

78 นางสาว ภัทรชยากรณ พรหมทาว 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post-test) เปนขอสอบ 

79 นางสาว ภัทรนันต ปญญายงค     TOEIC โดยตองสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบ

80 นางสาว ภัทราวดี ออนเมืองดง     กับศนูยสอบโทอิค   (ประเทศไทย)   และย่ืนผลการสอบกับ

81 นางสาว ภาวิณี พุมเล็ก     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

82 นางสาว มนัสมล ชัยวิบูลยเวช 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

83 นางสาว มิถุนา พงศากูลสมบัติ

84 นางสาว ยุภาวรรณ บัวศรีภูมิ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 6)

(สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564)

ช่ือ - สกุล

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

85 นางสาว รักตาภา คตพเนาว 1. คอรส   พิชิต TOEIC 2   เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

86 นางสาว ราชาวดี ตัน     https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner 

87 นางสาว รุงฟา ค่ําคูณ     "พิชิตโทอิค 2"  เทานั้น  การ Copy Link ไปเปดชม  จะไม

88 นางสาว รุงรุจ ี ราช แผนดิน     ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง 

89 นางสาว รุจิรา เฟองแกว     มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

90 นางสาว เรืองลดา ชลประสิทธิ์

91 นางสาว วนารี ดวงประทุม

92 นางสาว วนิดา ภักดี

93 นางสาว วรรณาพร ศรนารายณ

94 นางสาว วรรลดา เย่ือใย

95 นาย วัชรพงษ คงมั่น

96 นางสาว วัลยา อุดมสุวรรณ สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

97 นางสาว วิภาวรรณ ตนศิริ

98 นางสาว วิมลมาศ หงษทอง

99 นาย วิศรุทธิ์ ทับชางไม

100 นางสาว วีณา ปานเมง

101 นางสาว ศยามล ทับสระ Banner เขาเรียนออนไลน

102 นางสาว ศรินยา จินาเดช 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย.  2564 

103 นางสาว ศศิธร อุโท     (อบรมแบบ video on demand)

104 นางสาว ศิรประภา สงาวงค 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง 

105 นางสาว ศิริวรรณ มะลาเหลือง     จึงจะผานการอบรม

106 นาย ศุภพิชญ ไพศาลพาณิชพล 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post-test) เปนขอสอบ 

107 นางสาว ศุภิสรา แสงครุฑ     TOEIC โดยตองสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบ

108 นาย สรวิชญ  อินทรักษ     กับศนูยสอบโทอิค   (ประเทศไทย)   และย่ืนผลการสอบกับ

109 นางสาว สลิลทิพย บัวสิทธิ์     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

110 นางสาว สิรภัทร ไชยโยธา 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอ่ืน ๆ จึงจะผานเงื่อนไขการอบรม

111 นางสาว สุกัญญา ประยูรทรัพย

112 นางสาว สุธินันท เครือหลี
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษคอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 6)

(สงไปรษณียวันที่ 15 กันยายน 2564)

ช่ือ - สกุล

สมัครตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

113 นางสาว สุพรรณณิการ สละภัย 1. คอรส   พิชิต TOEIC 2   เขาเรียนออนไลนผานชองทาง

114 นางสาว สุพรรณี ศรีอินทร     https://onlinecourse.dusit.ac.th โดยกดเลือก Banner 

115 นางสาว สุภารวินท พันธจันลา     "พิชิตโทอิค 2"  เทานั้น  การ Copy Link ไปเปดชม  จะไม

116 นางสาว เสาวภาคย  จิต เอ้ืออารี ย     ถูกนับเวลาใหและตอง  Log  Out  ออกจากระบบทุกครั้ง 

117 นางสาว โสระยา หลําผึ้ง     มิฉะนั้นระบบอาจจะไมบันทึกเวลารับชม

118 นางสาว อชิรญา สกุลพอง 2. ระยะเวลาการอบรมตั้งแตวันที่  1 ต.ค.  ถึง  15 พ.ย.  2564 

119 นางสาว อภิชญา เมอืงกาญจน     (อบรมแบบ video on demand)

120 นาย อภิสิทธิ์ ปราบทุกข 3. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง 

121 นางสาว อักษรา บรรเทา     จึงจะผานการอบรม

122 นางสาว อาทิตยา แกวชล 4. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียน (Post-test) เปนขอสอบ 

123 นางสาว อาริยา สิงสาโร     TOEIC โดยตองสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบ

    กับศนูยสอบโทอิค   (ประเทศไทย)   และย่ืนผลการสอบกับ

    สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

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)

    

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดแนบทายประกาศ หนา 5 / 5
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