สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ลําดับที่
ขอกําหนดการอบรม
1 นางสาว กชกร กุลทอง
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
2 นางสาว กชพร รักษาสัตย
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
3 นางสาว กชพร วรรณวลีพจน
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
4 นางสาว กณิศา หังสาจล
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
5 นางสาว กตัญชลี วังแกว
6 นางสาว กนกพร พานะกิจ
7 นางสาว กนกพร อนิรภัย
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
8 นางสาว กมลชนก ฝายลุย
9 นางสาว กมลทิพย ขันตยาภรณ
10 นางสาว กมลทิพย จันทรสี
11 นางสาว กมลพรรณ สุขชัย
Banner คอรสอบรม
12 นางสาว กมลภัทร สุดเต
13 นางสาว กมลวรรณ ปนสุข
14 นางสาว กรกช บุตรแกว
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
15 นางสาว กรกนก สมภาค
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
16 นางสาว กรรณชนก อินนอก
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
17 นางสาว กรวรรณ ทยาคุณอังกูร
ถึง 30 เม.ย. 65
18
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย กฤตพัฒน สหสมโชค
19
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย กฤตภาส จารีย
20
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย กฤตเมธี หนูชู
21 นางสาว กฤตยา รัศมีบํารุงวงศ
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
22 นางสาว กฤตษณา ลัดดาพวง
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
23 นางสาว กฤติกา เส็งสาย
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
24
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย กวินภพ สิทธิ
25 นางสาว กวิสรา ตนทรัพย
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
26 นางสาว กษมา ตันติวงศ
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
27 นางสาว กษิรา ชื่นบาน
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
28
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย กอพงศ ฝนตาเกี้ยว
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ลําดับที่
ขอกําหนดการอบรม
29 นางสาว กัญญณัท สวางโลก
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
30 นางสาว กัญญารัตน แกวคําไสย
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
31 นางสาว กัญญารัตน ณ ตะกั่วทุง
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
32 นางสาว กัญญารัตน ติ๊นา
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
33 นางสาว กัญญารัตน สีสัน
34 นางสาว กัญญาวีร จิตรถาวรมณี
35 นางสาว กันตกน ธรรมวงศ
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
36
นาย กันตชัย วงศทวีป
37 นางสาว กันติญา เดชเกิด
38 นางสาว กันยารัตน ละขันคํา
39 นางสาว กัลยภรณ ประเสริฐศรี
Banner คอรสอบรม
40 นางสาว กาญจนพิชชา ชินกาญจนโรจน
41 นางสาว กาญจนา อุมสาพล
42 นางสาว กานตธิดา เทียนสุวรรณ
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
43
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นาย การัณยภาส เหมรา
44
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นาย กิตติ ธรรมขัน
45
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย กิตติธร จุลิวรรณลีย
46 นางสาว กิติมา เหมือนเนียม
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
47 นางสาว กิติยาภรณ ปรีชา
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
48 นางสาว กิติยาภรณ สมเงิน
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
49 นางสาว กินรี สังขทอง
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
50 นางสาว กิศรา กุลกนก
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
51 นางสาว กุลจิรา อินปา
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
52 นางสาว กุลธิดา สุดภูทอง
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
53 นางสาว เกณิกา ยืนนาน
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
54 นางสาว เกวลิน แยมละมอม
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
55 นางสาว เกศรา หนูดํา
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
56
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย เกียรติศักดิ์ เหลืองสุจริต
หนา 2 / 25

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ลําดับที่
ขอกําหนดการอบรม
57 นางสาว ขวัญพิชชา อารีญาติ
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
58 นางสาว ขวัญรัตน แซอือ
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
59 นางสาว ขัติยาพร บัวนิล
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
60 นางสาว ขันตยาภรณ ตรีตรุยานนท
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
61 นางสาว เขมจิรา เข็มทอง
62 นางสาว เขมพัทธ กานขุนทด
63 นางสาว เขมิสรา ประมงคล
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
64 นางสาว คนธนันท กลิ่นคําดี
65
นาย คมสัน พวงประดับ
66
นาย จตุพล อิ่มพิทักษ
67 นางสาว จรรยาลักษณ มุแกว
Banner คอรสอบรม
68 นางสาว จริญญา สุณะไตร
69 นางสาว จอมขวัญ เสนะพันธุ
70 นางสาว จันทรจินา แสนโบราญ
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
71 นางสาว จันทิมา คณาโรจน
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
72 นางสาว จันทิมา ผองระนาต
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
73 นางสาว จาฏพัสน สามทอง
ถึง 30 เม.ย. 65
74
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย จิณณภงค ยงยศ
75 นางสาว จิณณสุภัค แซเลื่อง
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
76 นางสาว จิดาภา แจมประจักษ
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
77 นางสาว จิดาภา เนื่องจากหมื่น
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
78 นางสาว จิตตราภรณ สมบัติทวีคูณ
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
79
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย จิตรทิวัส บุตตะโคตร
80 นางสาว จินดารัตน คลายเหล็ง
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
81
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย จิรทีปต บุญชวย
82
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นาย จิรภัทร พิมพสุโพธิ์
83 นางสาว จิรภัทร มะปะเท
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
84
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย จิรภัทร มะพันธ
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ลําดับที่
85
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว จิรัชญา ศรีชุม
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว จิรัชญา อรรถคุณากร
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว จิรัญญา แสงเดช
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว จิราพร เกษรล้ํา
นางสาว จิราพร จันทนา
นางสาว จิราภรณ วาสนาเชิดชู
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว จิราภา เชียงสอน
นางสาว จีรนันทน โชคบรรฑิต
นางสาว จุฑามาศ แปะประภา
นางสาว จุฑามาศ ภิรมรักษ
Banner คอรสอบรม
นางสาว จุฑารัตน เรืองพรหม
นางสาว จุรีรักษ คําสวัสดิ์
นางสาว จุฬาลักษณ เจริญชัย
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย เจษฎา คร่ําสุข
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นาย เจษฎา พงษพานทอง
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว ฉันทิสา สังขเดช
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย เฉลิมวุฒิ พูลสําราญ
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ชญานิศ ปยะพงค
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว ชญานิศ ศิวิลัย
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว ชญาลักษณ ราชมณี
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว ชณิสรา สวนเดช
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ชนนิกานต ธนาคํา
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย ชนะชัย ไพรบูรณ
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ชนัญญา เซี่ยงเจน
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ชนิสรา ศรชัย
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ชปวีณา หางสลัด
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ชมพูนุช บุญนํา
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ชมพูนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
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ลําดับที่
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ชริตา สีดี
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ชลทิชา คลองแคลว
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ชลธิชา ยิ้มสาระ
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ชลธิชา สรรพสอน
นางสาว ชลธิชา สุวรรณ
นางสาว ชลลดา คงกพี่
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ชลลดา ภูยาดาว
นางสาว ชลิตา จันทะเบา
นางสาว ชลิตา นาคเดน
นางสาว ชลิตา สุจรต
Banner คอรสอบรม
นางสาว ชลิสา สงเสน
นาย ชวกร เล็มมณี
นาย ชวภณ แกวจุนันท
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว ชวริสา ผิวทองออน
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ชอผกา ลิงประโคน
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นาย ชัยวัฒน ยางประยงค
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย ชัยวัฒน ริมสมุทร
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ชาฎินี มูหะหมัด
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว ชาลิสา จารุสัมพันธกนก
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย ชิติพัทธิ์ เที่ยงสันเทียะ
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ชิษณุพงศ ผาทอง
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ชุติกาญจน โทนมี
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว ชุติมา สงเคราะห
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ชุติมา อินเขียว
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว โชติกา สิทธิศักดิ์
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว โชษิตา ปภาวัฒนานนท
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว โชษิตา อุยสิงห
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ญาณาธร พิลาธร
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ญาดา ปานทอง
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ญาดา สุดประสงค
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ญาตาวี ชี้แจง
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นาย ฐปนนันท เต็งศิริ
นางสาว ฐิตาภา ดวงเดือน
นางสาว ฐิติกา นวลไหน
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ฐิติการณ รุงเหมือนฟา
นางสาว ฐิตินันท รักขนาม
นางสาว ฐิติภา รักษธรรม
นางสาว ฐิติมา จิตรกลาง
Banner คอรสอบรม
นางสาว ฐิติมา ทองศิริ
นางสาว ณภัค วัชรกุลจารุ
นาย ณรงคยุทธ จิตตจํานงค
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว ณัชชา รุกขสนธิ์
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ณัฏฐกานต สังขมาน
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว ณัฏฐณิชา ชุมชาติ
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว ณัฏฐณิชา อักโขสุวรรณ
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ณัฏฐนิชา นักเรียน
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว ณัฏฐา ชาติพรต
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว ณัฏฐา ธิติธันยพงศ
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว ณัฏรวี สายวงศฝน
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแกว
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว ณัฐกาญจน ดาวชวย
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย ณัฐกิจ มณีเลอเลิศ
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย ณัฐกิตติ์ สินใหม
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นาย ณัฐกุล เอกโชติ
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นาย ณัฐชนน ลือสุวรรณ
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ณัฐชยาภา วรรณุรักษ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ณัฐณิชา เชียงสิน
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ณัฐธิดา จิรโรจนะ
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ณัฐธินี เกิดผล
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นาย ณัฐนันท ทองโสม
นางสาว ณัฐนันท เวชกุล
นาย ณัฐนันท แสนยากุล
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นาย ณัฐพงศ สังขบุญชู
นาย ณัฐพงษ ขําอิง
นาย ณัฐพงษ บุญครอง
นาย ณัฐพงษ เพิกสวน
Banner คอรสอบรม
นางสาว ณัฐพร ดิษยบุตร
นางสาว ณัฐพร โพธิสิทธิ์
นางสาว ณัฐพร อินทรดํา
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย ณัฐพล รอดมณี
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นาย ณัฐพล หุตะเสวี
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว ณัฐวดี นิลเปยม
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว ณัฐวดี เพิ่มขุนทศ
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย ณัฐวุฒิ สุขันท
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย ณัฐวุฒิ อึ้งสวัสดิ์
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ณัทณพงศ ดอกกุหลาบ
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ณิชกานต ออนนอม
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว ณิชกุล เชื้อนวม
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ณิชชาวีณ อธิภัทรวิสิทธิ์
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ณิชาภัทร สมิงนคร
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ณิฌา ยั่งยืน
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ณิตชากร จารุนิล
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ดลลชา อินทรพูด
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ดวงกมล สุขวานนท
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ดวงฤทัย บัวยั้ง
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ดารารัตน เทพมงคล
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นาย ดิษภัทร ทองดี
นางสาว ดุจจา คําผุย
นาย ตรีภพ ตั้งมั่นเจริญสุข
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ตรีภัทร พรหมสุวรรณ
นางสาว ตวนอาอีเสาะ ตวนลิแต
นาย ตะวัน เครือสนใจ
นาย ไตรภพ ยงเสมอ
Banner คอรสอบรม
นาย ไตรรัตน ไชยสังวล
นาย ไตรวิชญ กิติตาล
นางสาว ทรงพร หนูแกว
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย ทรงพล ทุยเวียง
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นาย ทศพล สุขวารี
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว ทิชากร เพ็งพุฒ
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว ทิติกา สุรสอน
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ทิติยา แกวอินตะ
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย ทีปกร ดอนทะนาม
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย เทพทัต เปงชัยโม
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ธชร ลีละวัฒน
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นาย ธนกร ธนาสุทธิเสรี
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย ธนกร เนียมใย
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย ธนทัต กิตติมณฑล
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ธนนันท แชมชอย
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นาย ธนบดี นิคงรัมย
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ธนพร เทพา
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย ธนพล จารุศุภโชค
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นาย ธนพล มีบุญ
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นาย ธนพล รื่นอารมย
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นาย ธนพล อุนละมาย
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ธนวรรณ สุพาที
นาย ธนวัฒน แซเฮง
นางสาว ธนัชชา สุนะลังกา
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ธนัชพร เวชธรรม
นางสาว ธนัญญา สิงหสรอย
นางสาว ธนัตดา เนตรแพ
นาย ธนาณุพงษ แกวถา
Banner คอรสอบรม
นาย ธนาทร พันธรธิปก
นางสาว ธนาทิพ ประนิล
นางสาว ธนาภรณ เผือกผอง
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย ธนายุต ใจแจง
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ธนิชตา บํารุงศรี
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นาย ธนิสร วงษสมุทร
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย ธเนศพล พรทสวัสดิ์
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ธมนวรรณ เขาทอง
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว ธมลวรรณ พิริยะปญญา
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย ธรณชยะ ชูวนะภิรมย
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ธรรมปพน อุบลนอย
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นาย ธราดล อุตระศักดิ์
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย ธวัชชัย ไชยพรหม
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ธัญชนก แซเตีย
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ธัญชนก เพ็งอราม
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ธัญญลักษณ วงษเงิน
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ธัญญลักษณ สีหาราช
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ธัญญาภรณ จวงเจิม
หนา 9 / 25

ลําดับที่
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ธัญญารัตน คําพร
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ธัญนกัญล เกริกชัยฐิณัล
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ธัญลักษณ นาคเอก
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ธัญลักษณ อยูสุข
นางสาว ธัญวรัตน คงสิลา
นางสาว ธันญาณี คชหาญ
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ธันยชนก คงเหลือง
นางสาว ธันยชนก อัศวโสวรรณ
นางสาว ธันยพร ลัคนาลิขิต
นาย ธาดา ฉัตรหิรัญ
Banner คอรสอบรม
นางสาว ธิดาพร ศรีบริบูรณ
นางสาว ธิติยา สมจิตต
นาย ธีรวัฒน ยมลําภู
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย ธีระพล ศรีสังวาลย
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ธีริศรา โลจันทรติ
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นาย นนทกร ทรัพยสมบุญ
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว นนทฐิชา เทียบเฮียง
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย นนทวัฒน หุตะเสวี
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย นพพิชญ พิมพพล
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว นพรัตน รสวงษไพศาล
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว นภัสสร ขวัญมี
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว นภัสสร ทรัพยทวี
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว นภัสสร ทิสมบูรณ
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว นรินทรทิพย ถิ่นขาม
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย นรินธร ขําลึก
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว นริศรา กลบรัตน
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว นริศรา รัสมโน
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว นริศรา โสมาบุตร
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว นฤภร ระวิวรรณ
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว นลพรรณ ปยาพันธ
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว นลพรรณ วิจารณ
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว นัชชา ทําเพียร
นางสาว นัฐยา สุวรรณเหลา
นางสาว นัฐริกา แสนคํารางค
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว นัฐวรรณ บัวรุง
นาย นันทวัฒน ดวงเงิน
นางสาว นันทัชพร อายุยืน
นางสาว นันทิชา กิ่งไทร
Banner คอรสอบรม
นางสาว นันทิชา ศรีวิชัย
นางสาว นัยรัตน นิธิโชติชัยเลิศ
นางสาว นางสาว วรัญญา แสงบุตร
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว นางสาวทัชธิชา รัตนชู
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว นาเดีย เบ็ญฮาวัน
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว นาเดียร เส็นเจริญ
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว นาถตยา พิลึก
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย ชาณัฐ รอดหมื่นไวย
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว น้ําทิพย วิเชียร
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว นิภาพร วงษวาน
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย นิติพัทธ สถาปตานนท
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นาย นิธิ ศิริธร
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว นิพาดา สระน้ํา
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว นิภากร ผมทอง
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว นิภาดา ภูมงิ าม
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว นิภาพร มานาง
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว นิรฌา วังกะหาด
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย นิรุตน อยูไทย
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว นิลาวรรณ เอี่ยมทอง
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว นิลาวัลย จันทรออน
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว เนตรนภา ถิ่นทัพไทย
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว บวรลักษณ พุฒิฤทธิ์
นาย บุญชนะ ภูครองทอง
นางสาว บุญญิตา ละครเขต
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว บุญญิศา โกศล
นางสาว บุณิกา จุลละโพธิ
นางสาว บุษกร ศิริวิเทศ
นางสาว บุษยมาศ หมวกเหล็ก
Banner คอรสอบรม
นางสาว เบญจมาภรณ เต็มดวง
นางสาว เบญจมาภรณ วรรณายุวัฒน
นางสาว เบญจมาศ ประกอบดี
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว เบญจวรรณ เวียงเหล็ก
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว เบญญา สมนาค
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว เบญญาภา สายพรม
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย ปฏิกรณ มากมูล
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย ปฏิฌาน สุรัตนเสนีย
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย ปฏิญญา ปาปุดปลูก
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว ปฐมาภรณ วันดี
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ปณพัทธ ออนละมูล
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ปณัสรา พันแนน
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย ปณานุพัจน ดวงแกว
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ปณิดา เดชทองคํา
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ปณิดา เฟองฟุง
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ปณิดา วงศไชย
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ปณิตา เทพสถิตย
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ปนัฐวรรณ สอดสี
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ปนัดดา แหวนหลอ
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นาย ปพน แพรกิจยนตกาล
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ปภัสรา จันทา
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ปภัสรา สีหาราช
นางสาว ปรวีร เพชรสุทธิ์
นางสาว ประกายกานต พรมสุข
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ประภัสสร จันทวี
นางสาว ประภาพร ขุนสุนทร
นางสาว ประภาภรณ ทองโรย
นาย ปรินทร เกิดพละ
Banner คอรสอบรม
นางสาว ปรียากร ชวนานนท
นางสาว ปรียาพร ออนหวาน
นางสาว ปรียาภรณ ทวีเจริญธรรม
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว ปรียาภัทร ชัยทัศน
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ปลายฟา แหวนวงษ
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว ปลายรุง เหลืองนฤทัย
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว ปวันรัตน กาญจนจารุรัตน
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ปวันรัตน โยธินวิกรานต
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว ปญจาวีย บัวมีกลิ่น
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว ปญญามล สรารัมย
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว ปาณิสรา นิ่มสุวรรณ
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ปานชีวา อินประโคน
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว ปานตะวัน พรมบุตร
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ปานวาด เกตุคมุ ภัย
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ปารจรีย ปญญาเฉลิมพงศ
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ปาริชาติ บางเหลือ
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ปยนุช อายุตตะกะ
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ปยพร แกวสังข
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว ปยมาส วรชุน
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ปยอร กลิ่นทอง
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นาย ปยะวัฒน แจมจํารัส
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ปุณณดา ภัทระนิธิกร
นางสาว ปุณยาพร ลมลอย
นาย ปุริม ภูมิวนา
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ผกาฉัตร อักษรสม
นาย พงศกร สุขกันต
นาย พงศปกรณ วานิช
นาย พงศศกั ดิ์ สุขนันท
Banner คอรสอบรม
นาย พชธกร อินทรโส
นางสาว พชพร ยมโคตร
นางสาว พชรพร ผลมีศักดิ์
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว พนิดา เปลี่ยนศรี
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว พนิดา วงษสุวรรณ
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว พนิตา ไกรธรรม
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว พรกนก ดลธนเสถียร
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว พรทวี โกสินทร
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว พรทิพย สกุลมงคลชัย
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว พรทิพา มาบุตร
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว พรนภัส สงแทน
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว พรนภา สําเภานนท
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว พรนิภา ทรัพยประเสริฐ
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว พรประภา บุดดา
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว พรรณรัตน ขําสุนทร
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว พรรณวดี สัตยนาโค
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว พรอุษา ขุนศรี
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว พริสร ศรีสุวรรณ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นาย พลวิทย เชียงแสน
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว พลอย คลํากลาง
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว พลอยณัชชา ยุทธนาพงศ
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว พลอยไพลิน แจงอรุณ
นางสาว พัชรพร ทวมแกว
นาย พัชรภีม สุขอนันต
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว พัชรมัย ชาวนาวิก
นางสาว พัชรินทร สีหาจักร
นางสาว พัชรีพร ชูทอง
นางสาว พัณณิตา บุญวงค
Banner คอรสอบรม
นางสาว พัทธธิดา อิ่มทรัพย
นาย พัทธพล พันธุวิมลชัย
นางสาว พัทยา ดาวคุณ
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว พันธิตรา แซลิ่ม
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว พันธิตรา โพธิ์แสง
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว พาขวัญ วังสาร
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว พิจิตรา สินวิริยะนนท
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว พิชญานิน จอนมา
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว พิชญาภา ไตรสถิตวร
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว พิมพพิสุทธิ์ เจริญผา
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว พิมพมาดา คนกลา
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว พิมพลภัส ภิญโญ
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว พิมพลภัส โสกชาตรี
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว พิมพวิภา พลธนู
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว พิมพิศา อภิชัย
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว พิรัญชนา โคตะมัง
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นาย พีรณัฐ คงฤทธิ์
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย พีรดนย บุตตะบุตร
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นาย พีรภัทร ดิษเจริญ
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว พีรยา คําเพราะโสตร
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นาย พีรวัส ชูคง
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นาย พีรวัส โยพันดุง
นางสาว พุทธรักษา อุตตะกะ
นางสาว ไพลิน ขําชัย
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ภคนันท วงศจันทร
นาย ภควัต ลิปมงคล
นางสาว ภณิดา ทองแมน
นางสาว ภัคจิรา ขลังธรรมเนียม
Banner คอรสอบรม
นางสาว ภัควลัญชญ ประสงคสุข
นาย ภัควุฒิ ทศรัตนปรียากุล
นาย ภัทรพล เตชะปฐมทอง
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว ภัทรวดี ไชยจิตร
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ภัทรศยา เกิดหิรัญ
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว ภัทรา สุภาจีน
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว ภัทราพร ไขทองแกว
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ภัทราภรณ เกี๊ยงบางยาง
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย ภาณุกร สุขจิตร
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย ภาณุวัฒน ชื่นสกุล
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ภาณุวัฒน นนทารักษ
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นาย ภาณุวิชญ บุญนะรัตน
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย ภาณุวิชญ พิชญปรีชาเดช
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว ภารวี โสภณมณี
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ภาวินี สกลนาวิน
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ภิรมยภรณ วินทะไชย
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นาย ภุชงค นุกูลรักษ
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย ภูมิ รัตนสุภา
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นาย ภูมิณัฐ ปนทะ
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นาย ภูมิพลัง พันธศิริ
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นาย ภูมิศักดิ์ บุตรอําคา
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ภูริชญา อภิวัฒนไชยศิริ
นาย ภูวิศ เกิดมงคล
นาย มกรธวัช สุขแสนสุข
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นาย มงคล ตันมงคลกาญจน
นางสาว มณฑิตา สกุลบุญมา
นางสาว มณีวรรณ สุขเกษม
นางสาว มนัสนันท โฉมศิริ
Banner คอรสอบรม
นางสาว มัณฑนา สังขาว
นางสาว มัทรี แสงไชย
นางสาว มาริสา เกษมสุข
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว มุกดารัตน ไชยชะนะ
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว มุทิตา บุญวงศ
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว เมธาวี ใจกลา
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย เมธาสิทธิ์ จักรักษา
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว เมลดา อริยธราศิริ
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว ยสวัสร ชุติวิสิฐรติกุล
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย ยุทธนา สุวัฑฒนะ
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว ยุพิน จางไธสง
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ยุภาพร โสสีทา
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย รชต ประทุมพวง
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย รณกฤต เต็งจารึกชัย
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว รพีพรรณ มั่นแร
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว รักษิณา เถารักตระกุล
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว รัชชนก นุชยิ้มยอง
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย รัชวัสน ภูหัดทํา
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว รัตกันท เขียวอุไร
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว รัตนา รัตนมังคละ
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว รัตวรรณ ดานราชัยมงคล
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว รุจิรา อุยยาหาญ
นางสาว เราะหมาณี หะรงปแน
นางสาว เรืองลัดดา ทรัพยศิลป
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ลภัสษา อนบู
นางสาว ลักขณา เอกพันธ
นางสาว วชิราภรณ ศรีชาทุม
นางสาว วรณัน แกวสุข
Banner คอรสอบรม
นางสาว วรดา คัชมาตย
นาย วรทรรศน พัฒนโกวิท
นางสาว วรรณพร กลิ่นพุฒ
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว วรรณภา ชอบชาง
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นาย วรวิช ปนวารี
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว วรัญญา แกวฉาย
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว วราภรณ แกวเกตุ
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว วริศรา กองเมืองปก
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว วริศรา ชาวไรออย
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว วริศรา ภักดีวนิชพงค
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว วริศรา แสงจันทร
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นาย วรุต กาญจนดิษฐ
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย วสวัตติ์ หลาบานโพน
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย วัชรพงษ รมรื่น
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย วัชรพล เตชะผาติพร
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว วัฒนรินทร บุญมา
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว วัธนีพร กันยา
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย วัศพล คําสุวรรณ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว วารุณี บุญขาว
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว วาสนา นิมซีก
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว วิกานดา ศรีวังาช
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว วิจิตรา พรหมศรี
นาย วิชาน สมบูรณนาวิน
นาย วิชานนท กุศลชวย
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นาย วิทวัฒน ชาตะเคน
นางสาว วินันญา เจริญสุข
นางสาว วิภาวา อินทชิต
นาย วิมุตติเทพ บึงน้ําใส
Banner คอรสอบรม
นางสาว วิรัญญา หอมหวล
นาย วิลาส อยูวําราญ
นางสาว วิไลลักษณ วิเศษวงศษา
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย วิศรุต โชติศรีสกุล
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว วิศณ
ุ ี เมฆชะอุม
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นาย วีรชน ธีรชัยศุภกิจ
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย วีรศักดิ์ คําภีระ
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นาย ศรัณย จรัสทอง
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย ศรัณยพร สีทอง
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว ศรัลยา กระจางอรรถชัย
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย ศรายุท กลัดอยู
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว ศรินทิพย จิราภิญโญ
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นาย ศักดิ์กรินทร พรอมอําไพพงษ
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย ศักดิเดช พลพวก
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย ศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์วิทย
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว ศิญาณี ทารา
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว ศิรดา ดีสมแสง
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว ศิรดา ติตถะสิริ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นาย ศิรเศรษฐ ทาฟู
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว ศิริกานต ชนนิยม
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว ศิริขวัญ มุงนําตระกูล
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว ศิรินทรพร ฤทธิยาน
นางสาว ศิรินภา แสงกุลัง
นางสาว ศิรินยา พันธชา
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว ศิรินาถ สิงหบุตร
นางสาว ศิริประภา กัณหา
นางสาว ศิริวรรณ ภูทวี
นาย ศิวกร เอี่ยมละออ
Banner คอรสอบรม
นาย ศุภกร มวงอยู
นาย ศุภกิจ ศรีสืบ
นาย ศุภชัย วันจา
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย ศุภชัย เหลือสงา
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว ศุภลักษณ วินทะไชย
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นาย ศุภวิชญ แจงคําขํา
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว ศุภากร วรวัฒนนนท
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว ศุภิสรา คํานุ
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย ศุรชา ปญญาภรบดีเดชา
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย สถิตย เดียวจรัส
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว สถิตยภรณ ยันตทอง
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว สนึกเก็จสนี ธรรมชัยเมือง
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว สมฤทัย มั่นคง
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นาย สรชัช พูลทอง
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นาย สรชา แสงจิตใส
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นาย สรยุทธ สุขสําราญ
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นาย สรวิชญ พันธุเสือ
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย สรวิศ สุวรรณรัตน
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว สรวีย ทองรัตน
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว สรัลพิมพ ตั้งวัฒนทรงพล
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นาย สราวุทธ อินทรัตน
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว สริตา กิจธนาบรรลุกุล
นางสาว สโรชา จันทะขาว
นางสาว สโรชา เจริญผล
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว สโรชา ประสารักษ
นางสาว สวรรยา ศรสวรรค
นางสาว สวรินทร ปกกาโล
นาย สหรัฐ ทินวงศปาน
Banner คอรสอบรม
นาย สหรัถ อินทรียเขียว
นาย สหัสวรรษ เชิดชัย
นาย สหัสวรรษ เชื้อวงษพรหม
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย สัณหภพ ไชยคําภา
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นาย สาธิต ทิพยมณี
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว สาธินี แซลิ้ม
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว สิดารัศมี วงสวัสดิ์
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว สิตานัน เสือโต
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นาย สิทธิพงศ โกศากล
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว สิยานันท กิจปาโล
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว สิราวรรณ แสงมา
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว สิริญาภรณ สัตรูพาย
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว สิรินภา คงชัย
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว สิรินรากร รัตนะวัน
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว สิริพร พรมอุทัย
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว สิริวิมล เวฬุวนารักษ
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว สุกันญาพร แดงสกุล
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว สุกันยาวดี แยมกระโทก
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว สุขุมาล ดายดัสกร
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว สุจิตรา เนตอนันต
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว สุจิตรา โพธิ์ชู
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว สุจิตรา หวานคํา
นางสาว สุชัญญา จันทานี
นางสาว สุชัญญา ศรีสดใส
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว สุชาดา มาวมงคล
นางสาว สุชานาถ เสือเพิ่มแกว
นางสาว สุฑาทิพย คําเขียว
นางสาว สุทธิดา โสภา
Banner คอรสอบรม
นางสาว สุทธิดา เหนี่ยวองอาจ
นาย สุทธิเดช คลายแจง
นาย สุทธิเดช เอี่ยมกลิ่น
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นาย สุทธิภัทร เครือสาร
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว สุทธิรา เพิ่มเดช
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว สุธิกาญ มีลอง
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว สุธินี ศรีธนธรรม
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว สุนันทา แจงดี
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว สุนิษา แสงจันทร
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว สุนิสา ใจนันตา
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว สุนิสา พบทรัพย
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว สุพพัตรา คุณนาม
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว สุพรรษา อิวชาวนา
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว สุพัตรา มีผล
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว สุพิชชา กันหาประกอบ
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว สุพิชชา คงแกว
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว สุพิชชา ชัยชนะ
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว สุพิชชา ธัญสม
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว สุพิชชา พรวัฒนาพิพัฒน
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว สุพิชชา มหิพันธ
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว สุภชา สงวนสัตย
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว สุภัทรา สมงาม
นางสาว สุภาพร เกตุศรี
นางสาว สุภาวดี นราภิรมยขวัญ
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว สุรัญชนา บัวจันทร
นางสาว สุวนันท บุตรสา
นางสาว เสาวลักษณ สาระวัน
นางสาว แสงดาว คําอุน
Banner คอรสอบรม
นางสาว โสภาพรรณ ชื่นชุม
นางสาว โสภิดา เกตพงศ
นางสาว โสวิภา จันทรจําปา
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว หทัยชนก สาธร
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว หทัยชนก อนุจร
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว หทัยทิพย อังกาบละออง
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว หทัยร จิตรวิโรจน
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว หนึ่งนุช บุญเยี่ยม
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว หรรศมน สิทธะเมธา
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นางสาว เหมือนฝน จินดารักษ
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว อชิรญา ชัยเวียง
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว อชิรญา วิศรีสุทธิ์
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว อทิตติยา สุวรรณศร
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว อทิตยา แสมไธสง
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว อธิติพร ฤทธิตะ
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นาย อธิพัฒน วัฒนกนกธรรม
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นางสาว อนัญญา ฉุยฉาย
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นาย อนุพงศ เวียงนาค
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นาย อนุพงษ ขําดี
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นาย อนุวัฒน เจนจิตรานนท
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว อภัสนันท พงศศริ ไิ พศาล
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นาย อภิชัย เเกวทอง
นาย อภิชาติ บุญทรัพย
นาย อภิโชค โมฆรัตน
สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน
นางสาว อภิรัญญา สุรพันธพิศิษฐ
นาย อภิรัตน จิรังคพาณิชย
นาย อภิวัฒน ตะติ๊บ
นางสาว อภิษฎา อวยพร
Banner คอรสอบรม
นาย อภิสิทธิ์ นพกูลวงษ
นาย อภิสิทธิ์ มารอด
นาย อภิสิทธิ์ ลีละประสพโชค
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว อมินทรา ธีระวรรประเสริฐ
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว อรจิรา พฤทธิ์วาณิชย
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว อรณิชา สุขเอี่ยม
ถึง 30 เม.ย. 65
นางสาว อรนุช บุญจร
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว อรปรียา ขันขจร
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว อรพรรณ ลันละนา
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย อรรชนันทน จําปา
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นาย อรรถพล นอยทวี
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว อรอุมา ยิ้มเนียม
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว อริญชย สุขศิริ
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว อริศรา สองศรี
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว อริสรา คลายสุบรรณ
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว อริสรา จริยภักดีปฏิมา
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นาย อลงกรณ เชิงหอม
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว อลิษา เคลือวาล
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ
คอรส "พิชิต TOEIC 2" (รุนที่ 8)
(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)
ชื่อ - สกุล
ขอกําหนดการอบรม
1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง
นางสาว อังคณา กลัดอยู
https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทึกเวลาให
นางสาว อัจจิมา พูลเกิด
หาก Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอื่น และตอง Logout ออกจาก
นางสาว อัจจิมา อมแกว
ระบบทุกครั้ง เพื่อใหระบบบันทึกเวลาการรับชม
นางสาว อัญชญา โชคชัย
2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง จึงจะ
นางสาว อัญชลี สลธีบุปผา
ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา
นางสาว อัยเซาะห เฮ็งตาแกะ
3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่ 15 มี.ค.
นางสาว อาทิตติยา ผดุงกิ่ง
ถึง 30 เม.ย. 65
นาย อาทิตย สุทธิธรรม
4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม
นางสาว อาทิตยา พิมพโพธิ์
ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน
นางสาว อาทิตยา สวนลา
การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
นาย อารยะ ขุนดี
5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม (Post-test) จึงจะมีสิทธิ์
นางสาว อาริตา ชวยบํารุง
ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง
นางสาว อารียา นาคินทร
6. ผูเขาอบรมที่ยังไมมีผลคะแนนสอบ TOEIC จะตองเขาทดสอบ TOEIC
นางสาว อารีรัตน สายกระสุน
โดยสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครสอบกับศูนยสอบโทอิค
นางสาว อุบลวรรณ พันธสวาง
(ประเทศไทย) และยื่นผลการสอบกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว อุษณีย ปนอก
จึงจะมีสิทธิ์ผานเงื่อนไขดานภาษาอังกฤษ
นางสาว อุษา น้ําพลอยเทศ
7. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม
นาย เอกณัฐ ดําสวัสดิ์
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
นางสาว แอนเดียร คะเดแยม

หมายเหตุ : 1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดสงเอกสารประกอบการอบรมทางไปรษณียตามที่อยูในใบสมัคร
2. หากชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาผิด หรือตองการสอบถามรายละเอียดตาง ๆ สามารถติดตอไดในชองทาง
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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