
ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

1 นางสาว กชชนก วุฒิมานพ 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

2 นางสาว กนกพร เดชะ    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

3 นางสาว กนกวรรณ อาษาธง    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

4 นางสาว กมลพร  เผาพัฒน    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

5 นางสาว กรชนก กองแพ

6 นางสาว กรรณกิรณ กอนทรัพย

7 นาง กรรณกิาร แกวมิ่ง                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

8 นางสาว กฤตยานี สังขหนู

9 นาย กฤตวิทย กริดกระโทก

10 นาย กวิน เอมโอด

11 นาย กองภพ โพธิ์เงิน

12 นางสาว กัญกวีร  นิธิรุจิพัชร            Banner คอรสอบรม

13 นางสาว กัญญาพัชร แหวนเพชร

14 นางสาว กัญญาภัค นิลรัตน 

15 นางสาว กัญญารัตน ชนะกูล

16 นางสาว กัณณศมน เกียรติธรรมกุล 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

17 นางสาว กันตเกตุขวัญ เพชรรัตน     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

18 นางสาว กัลยา เภาตะกู 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

19 นางสาว กัลยา อักษรนํา     ถึง 30 เม.ย. 65

20 นางสาว กัลยารัตน นิลสมัคร 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

21 นางสาว กัลยารัตน สุขประสงค    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

22 นางสาว กานดา คุมศรีษะ    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

23 นางสาว กานตรวี วงศศิริทัศน 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

24 นางสาว กิตติวรา รังสาท     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

25 นางสาว กิริณย ปรุงทาํนุ 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

26 นางสาว กุลสินี พรหมมนต     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

27 นางสาว กุลิสรา คลายพงษ

28 นางสาว กุลิสรา ชูเรือง

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

29 นางสาว กุสุมา ชัยโยกุล 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

30 นางสาว เกศณี อางศิลป    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

31 นางสาว เกสราภรณ พรมโสภา    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

32 นางสาว เกียรติสุดา เจริญสุข    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

33 นาย ขจรศักดิ์ เบาจังหาร

34 นางสาว ขนึงนิตย ตางาม

35 นางสาว ขวัญชนก ศรีสุโน                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

36 นางสาว ขวัญพัฒน คงศริิสมบัติ

37 นางสาว ขวัญพิสุทธิ์ เทียมเมืองแพน

38 นางสาว ขวัญสิริ เอี่ยมวิบูลย

39 นางสาว ขัติยาภรณ อะมุตะคุ

40 นาย คณศิร จุยนิยม            Banner คอรสอบรม

41 นางสาว แคทสิยา ดุลนีย

42 นางสาว งามลักษณ สมันพงษ

43 นาย จักรภัทร อาวรุงเรือง

44 นางสาว จันทรเพ็ญ แสงทอง 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

45 นางสาว จารุวรรณ พันพิบูลย     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

46 นางสาว จิดาภา สะพานทอง 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

47 นางสาว จิตรวรรณ แกวบัวดี     ถึง 30 เม.ย. 65

48 นางสาว จินตนา พงศภัทรพร 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

49 นางสาว จิรนันท บุญธรรม    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

50 นางสาว จิรประภา คชายุทธ    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

51 นาย จิรพัฒน พิจุลย 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

52 นาย จิรวัฒน เกิดสําอางค     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

53 นางสาว จิรัชณาภรณ ชายทวีทรัพย 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

54 นางสาว จิราพร ปลายสวน     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

55 นางสาว จิราพัชร ใบสิริ

56 นางสาว จิรารัตน กําสมุทร
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

57 นาย จิโรจน ผลอรรถ 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

58 นาย จีรพัฒน นิตยใหม    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

59 นางสาว จุฑามณี ศุภผลศิริ    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

60 นางสาว จุฑามาศ บุญยอย    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

61 นางสาว จุฑามาศ มูลสธูป

62 นางสาว เจนจิรา จันอุตสาห

63 นางสาว ฉัตรลดา ปูมารัตน                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

64 นางสาว ฉัทชนาภา เสถียรบุณย

65 นางสาว ฉันทสินี เก้ือคลัง

66 นาย ชญานิน ปุณณะตระกูล

67 นางสาว ชฎาธาร ศรีหาตา

68 นางสาว ชนนิกานต ศรีนวล            Banner คอรสอบรม

69 นางสาว ชนัญชิดา ธรรมประดิษฐ

70 นางสาว ชมพู

71 นางสาว ชมพูนุช ฉิมพลิกานนท

72 นางสาว ชรัญพร สมมาตร 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

73 นางสาว ชลธิชา บุญเพ็ง     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

74 นางสาว ชลิตา โชติแสงศรี 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

75 นางสาว ชวัลลักษณ ทองเดช     ถึง 30 เม.ย. 65

76 นางสาว ชอผกา กลอมปญญา 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

77 นาย ชินดนัย องอาจชัย    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

78 นาย ชินวัตร วิริยะ เก ริก ไกร กุล    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

79 นางสาว ชุติกาญจน เพชรสวัสดิ์ 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

80 นางสาว ชุติมา ปดตาระโพ     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

81 นางสาว ชุติมา สีหามาตย 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

82 นางสาว ชุติอร ศรีหมอกอุน     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

83 นาย โชคบุญมี ศรีภุมมา

84 นางสาว ญาณิศา วารนิช
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

85 นางสาว ญาดารัตน ชัยภูมิ 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

86 นางสาว ญาสุมนิท ลาวัง    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

87 นางสาว ฐานิต จิรวัฒนรัตน    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

88 นางสาว ฐายิกา รบชนะ    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

89 นาย ณภัทร อยูกรุด

90 นางสาว ณวพร เสมบุตร

91 นางสาว ณัชกมล อินทรบํารุง                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

92 นาย ณัชพล เลวัน

93 นางสาว ณัฏฐธิดา นอยศรี

94 นางสาว ณัฏฐนิชา ทรวงโพธิ์

95 นางสาว ณัฏฐา บุญลาย

96 นางสาว ณัฏฐิกา คงมาก            Banner คอรสอบรม

97 นาย ณัฐกิตติ์ จันทรวัน

98 นางสาว ณัฐจิรา จันทรา

99 นางสาว ณัฐชยา จันทรซาย

100 นางสาว ณัฐณิชา แตงพรม 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

101 นางสาว ณัฐณิชา แทนบุญ     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

102 นาย ณัฐดนัย ปานใยสมบูรณ 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

103 นางสาว ณัฐธิดา สุธรรมวิจิตรร     ถึง 30 เม.ย. 65

104 นางสาว ณัฐธินันย ธิหลา 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

105 นาย ณัฐพงศ ขอดหลา    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

106 นาย ณัฐพงษ อัครจันทร    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

107 นาย ณัฐภูมิ วุฒิ 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

108 นางสาว ณัฐรดี เปรมทองสุข     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

109 นางสาว ณัฐวดี เหลี่ยมสิงขร 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

110 นาย ณัฐวุฒิ พุมแยม     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

111 นางสาว ณิชกมล ฤคดี

112 นางสาว ณิชา ลิมปวัฒนกุล
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

113 นางสาว ณิรัฐกานต แกวทองคํา 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

114 นางสาว ดนุลดา เขมพฤทธิ์    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

115 นางสาว ดลยา ลาเทิง    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

116 นางสาว ดลฤดี ริมเถ่ือน    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

117 นางสาว ดวงกมล เกตุแยม

118 นางสาว ดวงดาว วงษวัง

119 นางสาว ดวงหฤทัย หลักคํา                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

120 นางสาว ดาราลักษณ ศิริวงศ

121 นางสาว ถวัลรัตน โกเฮง

122 นาย ทยุต ภูโฉม

123 นางสาว ทักษพร จิตตรง

124 นาย ทัศไนย คําใส            Banner คอรสอบรม

125 นางสาว ทิพยธัญญา ไชยชมภู

126 นาย ธนกุล การะเกษ

127 นาย ธนดล ลุนภูงา

128 นางสาว ธนพร หวังศรี 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

129 นางสาว ธนภรณ เอ่ียมเมือง     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

130 นาย ธนภัทร ศรีสุธรรม 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

131 นาย ธนา บัวสมบัติ     ถึง 30 เม.ย. 65

132 นางสาว ธนาพร งามขํา 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

133 นาย ธนาภูม ิบุญประเสริฐ    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

134 นางสาว ธมนวรรณ ภิรมย    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

135 นางสาว ธวัลยา มุขแจง 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

136 นางสาว ธวัลรัตน เจษฎากานต     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

137 นางสาว ธัญชนก ศรีสุวรรณ 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

138 นาง ธัญพร ปองทอง     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

139 นาง ธัญยพรรณ สังฆระ

140 นางสาว ธัญรดา จีวิ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

141 นางสาว ธัญรัตน เปาเปรมบุตร 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

142 นางสาว ธิดาทิพย สุขใส    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

143 นางสาว ธิดารัตน อุไรวงษ    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

144 นางสาว ธิติพร หลําวรรณะ    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

145 นางสาว ธิติสุดา ลภัสจิราพงศ

146 นาย ธีรณฏัฐ ปองสี

147 นางสาว ธีราพร จะแวง                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

148 นาย นนทัต เหิงขุนทด

149 นางสาว นภสร มีทรัพย

150 นางสาว นภาดา ประทุมทอง

151 นางสาว นภาพร จานรัมย

152 นางสาว นริศรา คุมภัย            Banner คอรสอบรม

153 นาย นฤชา แกวอุดมวัชระ

154 นาย นฤพล บัวแยม

155 นางสาว นวลละออง จรูญชาติ

156 นางสาว นองพลอย ทรงศลิา 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

157 นางสาว นัฐนัน วรรธกวศิน     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

158 นางสาว นัดติกา ภัทรโภคินภักดี 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

159 นาย นัทธพงศ โอษฐบาง     ถึง 30 เม.ย. 65

160 นางสาว นันทพร มั่นคง 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

161 นางสาว นันทิกา เชิงการณ    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

162 นางสาว นันทิยา สนเทห    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

163 นางสาว นินรยา วงษคําอุด 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

164 นางสาว นิยุตา ดีเส็ง     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

165 นาย นิรุช คําเรือง 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

166 นางสาว นิศานาถ พันธุมี     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

167 นางสาว นุชนารถ เลียบกระโทก

168 นางสาว นุชนารถ ศักดิ์จาย
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

169 นางสาว บุญทิวา วัลลิกุล 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

170 นางสาว บุญรักษา สุนทรสง    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

171 นางสาว บุณยานุช การเพียร    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

172 นางสาว บุศกร เทพประภักษ    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

173 นางสาว บุษญา วิเศษพานิช

174 นางสาว เบญจวรรณ เนียมโพลง

175 นางสาว เบญจวรรณ มณีจันทร                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

176 นางสาว เบ็ญญา บุญพิทักษ

177 นางสาว เบญญา ราษี

178 นาย ปกรณ ศรีเล็กดี

179 นางสาว ปฏิมา เจนนภาภัณฑกิจ

180 นางสาว ปณิตา การะเกษ            Banner คอรสอบรม

181 นางสาว ปภัศรา จันทรงาม

182 นางสาว ปภัสสรา จูหลิม

183 นางสาว ปภาพินท แพนุน

184 นางสาว ปภาวรินทร หอมชวน 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

185 นางสาว ปรางควลัย แสงพลอย     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

186 นางสาว ปริญญา บัวขาว 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

187 นางสาว ปรียานันท สิงหหลอด     ถึง 30 เม.ย. 65

188 นางสาว ปรียาลักษณ ฉางทอง 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

189 นางสาว ปวีณนุช มัจฉวานิช    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

190 นางสาว ปวีณา สระทองแปน    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

191 นางสาว ปวีณา สีขอน 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

192 นางสาว ปทมวัชร ชูเชิด     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

193 นางสาว ปาณิสรา ออตเลง 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

194 นางสาว ปาริกา หอมทรัพย     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

195 นางสาว ปยธิดา มาบัณฑติ 

196 นาย ปยพัทธ สีน้ํายอม
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

197 นางสาว ปยวรรณ อินนันท 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

198 นางสาว ปยสุดา พงษแสง    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

199 นางสาว ปยะดา ปยะสอน    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

200 นางสาว ปยะพร ธรรมวงศ    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

201 นางสาว ปยากร แกวพิจิตร

202 นางสาว พรทิพา จานดี

203 นางสาว พรนรา ขุนศรี                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

204 นางสาว พรนัฐชา ศรีกัน

205 นางสาว พรพิมล แสนสุข

206 นางสาว พรเพ็ญ ทรัพยมา

207 นางสาว พรรณพิลาศ กันยาพรเจริญ

208 นางสาว พรลภัส ชูศรี            Banner คอรสอบรม

209 นางสาว พลอยระวิลักษณา กลอมสังข 

210 นางสาว พัชรพร พิลา

211 นางสาว พัชรระพี ศรีคง

212 นางสาว พัชรีวรรณ มีจันทร 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

213 นางสาว พัชรีวรรณ ศรีเสมอ     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

214 นางสาว พัฒนพร บุญญะสุวรรณ 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

215 นางสาว พิชญา รุงเรืองเจริญสุข     ถึง 30 เม.ย. 65

216 นาย พิชิตชัย ชัยวิจิตรมงคล 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

217 นางสาว พิมพลภัส สุวรรณพิทักษ    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

218 นางสาว พิมมาดา ชมชื่นจิตต    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

219 นางสาว พิมลวรรณ ขมปญญา 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

220 นางสาว พีรประภา ทับวัง     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

221 นาย พีรสิทธิ์ เจตินัย 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

222 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ บุตรพรหม     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

223 นางสาว ฟาตอนะห มามะ

224 นางสาว ฟาปริญญา นิลสมบูรณ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

225 นาย ภราดา ทารพันธ 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

226 นางสาว ภวิษพร เอ่ียมสม    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

227 นางสาว ภัคจิรา แซจอง    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

228 นาย ภัคธร จันทรเจริญ    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

229 นางสาว ภัทรพร บํารุงพงษ

230 นางสาว ภัทรวดี ทองใบ

231 นางสาว ภัทรวรรณ สารียัง                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

232 นาย ภัทรวัตร นวมสุคนธ

233 นางสาว ภัทรสินี สิทธิเลิศประสิทธิ์

234 นาย ภาณุวัฒน ปรัยนุ

235 นาย ภานุวัฒน ผดุงพัฒน

236 นางสาว ภาวิกา อึ่งพวง            Banner คอรสอบรม

237 นางสาว ภาวิมล ศุภโกวิทย

238 นาย ภู รัมมะฉัตร

239 นาย ภูมิเดช สุวรรณโร

240 นาย ภูมินทร รัตนโชติ 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

241 นาย มงคล ฟุงกลิ่นสง     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

242 นางสาว มณฑาทิพย แสงทวีป 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

243 นางสาว มณฑิรา กลับวิลา     ถึง 30 เม.ย. 65

244 นางสาว มณทิรา คําชุม 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

245 นาย มนตนัทธ อันชนะโสภิณ    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

246 นางสาว มนธิรา เกษอินทร    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

247 นางสาว มนสิชา แกวสุวรรณ 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

248 นางสาว มนันญา จันทรประดิษฐ     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

249 นาย มนัส ภิญโญพฤทธิกุล 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

250 นางสาว มะลิวรรณ แสนแดง     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

251 นางสาว มัชฌัตตา ทองแมน

252 นางสาว มัณฑณา กุนแจม
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

253 นางสาว มัณฑนา ศรีสาคร 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

254 นาย มานพ ยวงนุน    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

255 นางสาว มาลัยทอง ขันธิวัตร    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

256 นางสาว มินตรา พรมโนภาศ    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

257 นางสาว เมธาวี นอยสุพรรณ

258 นาย ยศพล วันชูเสริม

259 นางสาว ยุวธิดา สมโศก                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

260 นางสาว รติ พิณโย

261 นางสาว รวินดา นอยเวียง

262 นาย รัฐศาสตร บุตรคาม

263 นางสาว รัตนสุดา วงศศริิ

264 นางสาว รุงไพรินทร เข็มทอง            Banner คอรสอบรม

265 นางสาว รุงลักษมี พฤกษาวณิสกุล

266 นางสาว รุงลาวัลย เณรทอง

267 นาย ฤทธิเดช  มีสมนาค

268 นางสาว ลัดดาวัลย ชินพงสานนท 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

269 นาย วชิรญกันตต วัฒนาอุดมชัย     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

270 นาย วรเดช สกุลรัตน 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

271 นางสาว วรรณนิสา เรืองไชย     ถึง 30 เม.ย. 65

272 นางสาว วรรณนิสา สนธิ 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

273 นางสาว วรางคณา ไชยพงษ    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

274 นาย วรานนท คําแหวน    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

275 นางสาว วรานุช สําราญเนตร 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

276 นางสาว วศินี เกตุจิตร     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

277 นางสาว วสุนันต เวชกุล 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

278 นางสาว วาสนา ทิพยประเสริฐ     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

279 นางสาว วิชญา บังใบ

280 นาย วิชยุตม สดมุย
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

281 นางสาว วิภาดา ฉายงาม 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

282 นางสาว วิมลสิริ วัฒนากังชัย    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

283 นางสาว วิลัยรักษ ฉวีอินทร    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

284 นางสาว วิไลวรรณ บุตรดี    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

285 นาย วีระพันธ ขยันการ 

286 นางสาว ศศิธร สาพันธ

287 นางสาว ศศิปรียา พิกุลศรี                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

288 นางสาว ศศิมาภรณ แสงโสด

289 นาย ศักดากร บุญถนอม

290 นางสาว ศิรินญา ภูประธรรม

291 นางสาว ศิรินภา นภาศิริโรจน

292 นางสาว ศิรินาฏ อานามวงษ            Banner คอรสอบรม

293 นางสาว ศิริภรภัณธ ศรีพิลา

294 นางสาว ศิริภัทราณ โคตรคําหาญ

295 นางสาว ศิริระดา โมกหอม

296 นางสาว ศิริวรรณ ภิรมยเปรม 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

297 นางสาว ศิริอรุณ สุขงาม     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

298 นางสาว ศิไรรัตน มิตรตระกูล 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

299 นาย ศิวัช มูสโกภาส     ถึง 30 เม.ย. 65

300 นางสาว ศุภนุช คําศิลา 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

301 นางสาว ศุภวรรณ ดานอย    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

302 นาย สดายุทธ อวมอารีย    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

303 นางสาว สธิตา ยะภักดี 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

304 นางสาว สรญา วงสา     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

305 นางสาว สรัญญา ประเสริฐศรี 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

306 นาย สราวุฒิ บุตรดี     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

307 นางสาว สโรชินี พวงแกว

308 นาย สหรัฐ เจยแกว 
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

309 นาย สิทธิเดช  ตังตระกูล 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

310 นางสาว สุจิตรา ฉวีวงค    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

311 นางสาว สุจิรา ไกรรสธํารง    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

312 นางสาว สุชาดา นุชงาม    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

313 นางสาว สุฑาสิณี มุตตะศิริ

314 นางสาว สุณฐัวรรณ มีโฉมงาม

315 นางสาว สุดารัตน สมสวย                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

316 นางสาว สุดารัตน หนูแกว

317 นางสาว สุทธิดา นามภักดี

318 นางสาว สุทธินันท นาสูงชน

319 นางสาว สุทาสินี เบ็ญจนาค

320 นางสาว สุธาพร ชูเจริญ            Banner คอรสอบรม

321 นางสาว สุธาสินี ปรางมณี

322 นาย สุนทร บัวจันทร

323 นางสาว สุพรรษา รักแตงาน

324 นาย สุภัคชัย สรรเสริญประภา 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

325 นางสาว สุภัชชา สระแกว     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

326 นางสาว สุภัสสรา ธรรมนุ 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

327 นางสาว สุภาภร ธนโชติ     ถึง 30 เม.ย. 65

328 นางสาว สุภิสสรา คลายเกตุ 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

329 นาย สุรินทร รัตนปญญา    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

330 นางสาว สุรีรัตน เกาะกลาง    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

331 นาย สุวัจชัย ชมภูบุตร 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

332 นางสาว หฤทัยเพชร นาคแกว     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

333 นางสาว อฐิตติยา สารมาศ 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

334 นาย อดิศร ชัยวัฒนาภรณ     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

335 นาย อธิการ คนซื่อ

336 นาย อธิวัฒน ไชยชาญ
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

337 นาย อธิวัฒน ฮวบนวม 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

338 นางสาว อนัญลักษณ ปรางทอง    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

339 นางสาว อนุตตรีย อุนจิตต    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

340 นางสาว อพัชชา เข็มเงิน    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

341 นางสาว อภิชญา เจริญสุข

342 นางสาว อภิชญา พูลแสง

343 นางสาว อภิชญา เพชรขัน                                      สแกน QR Code เพื่อเขาเรียนออนไลน

344 นางสาว อภิญรัตน สุนทรพรพันธ

345 นางสาว อภิริญา ภูทองคํา

346 นาย อภิสิทธิ์ นิลทจันทร

347 นางสาว อมรพรรณ ชัยโต

348 นางสาว อมรรัตน แดงอุบล            Banner คอรสอบรม

349 นางสาว อรกานต เหลานาค

350 นางสาว อรณิชา โงนรี

351 นางสาว อรประภา จอยวงศ

352 นางสาว อรพรรณ ปรุงชัยภูมิ 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

353 นางสาว อรวรรณ แกวพลายงาม     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

354 นางสาว อรัญญาพร ปานยงค 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

355 นางสาว อริศรา พยุง     ถึง 30 เม.ย. 65

356 นางสาว อริสรา แกวทองหลอ 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

357 นางสาว อริสา บุดตะไมย    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

358 นางสาว อรุชา หลาเก    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

359 นางสาว อโรชา ศรีสุขปลั่ง 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

360 นาย อัครพล กําโชคพานิช     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

361 นางสาว อังควิภา แชมชื่น 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

362 นางสาว อัญชลี ตรีรัตน     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

363 นางสาว อัญชิสา สมวงศ

364 นาย อัมรินทร นิลรักษา
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ลําดับที่ ขอกําหนดการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผูเขาอบรมภาษาอังกฤษ

คอรส "พิชิต TOEIC 1" (รุนที่ 8)

(สมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 23.59 น.)

ช่ือ - สกุล

365 นาย อัษฎาพงค เกิดมงคล 1. ผูเขาอบรมตองเขาเรียนออนไลนผานชองทาง

366 นาย อานนท ถาวรพิทักษกุล    https://onlinecourse.dusit.ac.th เทานั้น ระบบจะไมบันทกึเวลาให

367 นางสาว อาภากร ผอนผัน    หาก  Copy Link ไปเปดชมที่ชองทางอ่ืน  และตอง Logout ออกจาก

368 นางสาว อาภากร  ศิลา นที กุล    ระบบทุกครั้ง เพ่ือใหระบบบันทึกเวลาการรับชม

369 นางสาว อารีบุตร เส็งประชา 2. ผูเขาอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  จึงจะ

370 นางสาว อารียา โกพลรัตน     ผานเงื่อนไขการอบรมดานเวลา

371 นางสาว อารีรัตน แสงออน 3. ผูเขาอบรมสามารถรับชมบทเรียนออนไลนในระหวางวันที่  15 ม.ีค.

372 นางสาว อินทรสุข แกวมณี     ถึง 30 เม.ย. 65

373 นางสาว อินทราณี บุญลี 4. คอรสอบรมสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น. ผูผานการอบรม

374 นางสาว อินทุอร คนไว    ที่ตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) กรุณาตอบแบบประเมิน

375 นางสาว อิศราภรณ คูณสุข    การอบรมภายในวันที่ 15 พ.ค. 65

376 นางสาว อุทัยรัตน แกวมีชัย 5. ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังการอบรม  (Post-test)  จึงจะมีสิทธิ์

377 นางสาว อุมาภรณ เมืองดี     ผานการอบรม กรุณาติดตามประกาศวันและเวลาสอบอีกครั้ง

378 นาย เอกรัฐ เผาพงศประเสริฐ 6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยึดขอมูลดานเวลาการอบรม

379 นางสาว ไอนา เลาะหนับ     จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

หมายเหตุ :

1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดสงเอกสารประกอบการอบรมทางไปรษณยีตามที่อยูในใบสมคัร

2. หากชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาผิด หรือตองการสอบถามรายละเอียดตาง ๆ สามารถติดตอไดในชองทางตอไปนี้
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