
Join Zoom Meeting Meeting ID: 979 7967 7093 Passcode: 833649

https://wu-ac-th.zoom.us/j/97979677093?pwd=OEI0RjZRSU5FOGpYNkJuYVBjak5WQT09

หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ  ช่ือ - สกุล หลักสูตร

1 62102728 นางสาวณัชชา ผ้ึงภักดี ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ

2 62109970 นาย สิทธินนท์ อ่อนสนิท ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ

3 62100995 นางสาว เกวลี ศรีวิสุทธ์ิ นิติศาสตร์

4 62102439 นางสาว ฌาติมา เรนุรน นิติศาสตร์

5 62102439 นางสาว ฌาติมา เรนุรน นิติศาสตร์

6 62103510 นางสาว ตรีรัตน์ แก้วคุ้มภัย นิติศาสตร์

7 62104815 นางสาวนันทนัช หวานนุรักษ์ นิติศาสตร์

8 62104864 นางสาว นันท์สินี ช่อผูก นิติศาสตร์

9 62105523 นายปรเมษฐ์ อนุพงศ์ นิติศาสตร์

10 62105556 นายปรัชญ์ จงภักดี นิติศาสตร์

11 62106026 นางสาวปาลิตา วงค์พยัคฆ์ นิติศาสตร์

12 62106356 นางสาวพรธิดา จริตงาม นิติศาสตร์

13 62107958 นางสาวรวีสรา ทองเน้ือห้า นิติศาสตร์

14 62108899 นาย วิธวิทย์ ประดิษฐ นิติศาสตร์

15 62109293 นางสาวศศิพร มีความสุข นิติศาสตร์

16 62110028 นางสาว สิรภัทร เถาว์คง นิติศาสตร์

17 62110671 นายสุรวงค์ ข่ีทอง นิติศาสตร์

18 62110721 สุวรรณี มะนาวหวาน นิติศาสตร์

19 62111471 อัมพิกา เก้ือช่วย นิติศาสตร์

20 62112453 ภาณุพงศ์ จันทร์มาศ นิติศาสตร์

21 62112875 นางสาว สวิตตา ชูเมือง นิติศาสตร์

22 62112917 นายกัมปนาท เเสงสว่าง นิติศาสตร์

23 62113303 ปาริฉัตร ชุ่มช่ืน นิติศาสตร์

24 62113899 นายธนากรณ์ โสมณวัฒน์ นิติศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง ภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม (zoom)

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 10.00-12.00 น.
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25 62114244 นางสาว ธีมาพร เสนทอง นิติศาสตร์

26 62114509 กรรณิการ์ เก้ือก้ิม นิติศาสตร์

27 62114574 กุลสตรี จันทร์เพ็ญ นิติศาสตร์

28 62115126 นายยศพล มุสิกะ นิติศาสตร์

29 62115498 นางสาวนภัสสร คงพันธ์ นิติศาสตร์

30 62116736 นางสาวธนภรณ์ วสุวัต นิติศาสตร์

31 62117569 นางสาว อารยา ชูแก้ว นิติศาสตร์

32 62114897 นาย ปณวัฒน์ มากแก้ว นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

33 62111505 นายอัลวาริส มะหะหมัด บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

34 62116553 ณัฐริกา หนูเล่ียง ภาษาไทย

35 62110457 สุนิตา ไชยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์

36 62110853 นายอดิศักด์ิ สินทอง รัฐประศาสนศาสตร์

37 62112628 นาย อัลนูน ชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์

38 62113394 นาย ภัทรนนท์ หัทยานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์

39 62115084 นาย ภูริ วงศ์พาณิชย์ รัฐประศาสนศาสตร์

40 62115423 นางสาวอมรลดา หนูคง รัฐประศาสนศาสตร์

41 62116363 นาย ปิยะวัฒน์ เลิศล้้า รัฐประศาสนศาสตร์

42 62103684 นางสาว ทิพวรรณ ธัญญพืช รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

43 62108907 นางสาววิภาดา มุขนาค รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

44 62104062 นายธรรณธร ผลอินทร์ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

45 62115357 สุรีย์พร ยกแก้ว รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

46 62101159 ไขนภา วงทวี วิทยาศาสตร์ทางทะเล

47 62104492 นางสาวนพมาศ ปลอดอ่อน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

48 62105986 นางสาวปารีณา จันทเสน วิทยาศาสตร์ทางทะเล
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49 62105986 ปารีณา จันทเสน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

50 62110481 นางสาว สุพรรษา ณ นคร วิทยาศาสตร์ทางทะเล

51 62113592 นายศุภกร กะเดช วิทยาศาสตร์ทางทะเล

52 62110960 นางสาว อนัญชิตา แก้วสาทร วิศวกรรมเคมี

53 61111852 นายธนากร เทพสุวรรณ์ วิศวกรรมโยธา

54 62100946 นายกิราภัส สุขด้วง วิศวกรรมโยธา

55 62100961 นางสาวกุสุมา ธรรมประดิษฐ์ วิศวกรรมโยธา

56 62104286 นายธีธัช สุธีรพจน์ วิศวกรรมโยธา

57 62104369 นาย ธีรภัทร์ แก้วศรียงค์ วิศวกรรมโยธา

58 62104583 นราคอน เจ๊ะแว วิศวกรรมโยธา

59 62104682 นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์ วิศวกรรมโยธา

60 62107164 นางสาวภัคมัย รักณรงค์ วิศวกรรมโยธา

61 62107370 นางสาวภารดี พรหมดนตรี วิศวกรรมโยธา

62 62108998 นางสาววิศรุตา ฤกษสโมสร วิศวกรรมโยธา

63 62109046 นางสาวเวธนี ฤกษสโมสร วิศวกรรมโยธา

64 62109525 นางสาวศุภกาญจน์ จันทโรจน์วงษ์ วิศวกรรมโยธา

65 62109657 นายศุภวัฒน์ ทองงาม วิศวกรรมโยธา

66 62109772 นางสาวสมฤทัย คงระก้า วิศวกรรมโยธา

67 62111331 นาย อักรัน ชายกุล วิศวกรรมโยธา

68 62107701 นายมูศอฟภัร เต๊ะ วิศวกรรมโยธา

69 62111463 นายอัฟฮัม เจะกะบาซอ วิศวกรรมโยธา

70 62109764 นายสมรักษ์ แต้มจันทร์ วิศวกรรมโยธา

71 62104005 นางสาวธมลณัฏฐ ผิวสลับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

72 62114707 ณัฐณิชา บุญปลอด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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73 62115936 นายภราดร สุขแก้ว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

74 62115977 นางสาววิมลวรรณ เกิดไก่เเล้ว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

75 62116678 นางสาวชนัญชิดา พะโยม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

76 62117106 ณัฐริกา สุทธิคีรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

77 62106968 พุฒิเมธ ยอดระบ้า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
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