
Invite Link Meeting ID    949 9667 1115 Passcode      860827 

 https://wu-ac-th.zoom.us/j/94996671115?pwd=VDUveE44cU84N2NFOWxxUFQ3Vk1iQT09

หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

1 62101555 จุฑาทิพย์ ศรีสวัสด์ิ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ

2 62100631 นางสาวกัณฐรัตน์ บุญเมือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

3 62101571 นางสาวจุฑามาศ เธียรมนตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

4 62102108 นาย ชวันธร ช่วยสุด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

5 62104393 ธีรภัทร ชูทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

6 62106828 นางสาวพิชญา วทานิยะกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

7 62106828 นางสาวพิชญา วทานิยะกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

8 62108550 นาย วราพงศ์ สุกบางพงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

9 62109798 นายสรวิศ ตวงสิทธิตานนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

10 62112594 นาย อชิตะ รัตนพล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

11 62103783 ธนดล สังขวิจิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

12 62105002 นิติธร อินทฤกษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

13 62107503 มกธวัช สาสนัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

14 62102918 ณัฐชา ขันธะประโยชน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

15 62103189 ณัฐวิทย์ แก้วขุนทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

16 62101670 เจษฎา กลางวัง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

17 62109517 ศุทธนันท์ แก้วละเอียด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

18 62106968 พุฒิเมธ ยอดระบ า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

19 62100177 กมลชนก อักษรธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

20 62102702 ณรงค์ศักด์ิ ประวัติชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

21 62106190 เปรม สกุลนิมิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

22 62100177 นางสาวกมลชนก อักษรธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

23 61106258 นางสาวพิชชาภา อวยศิลป์ นิติศาสตร์

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)
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2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร
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24 62100235 นางสาวกมลวรรณ วิเชียร นิติศาสตร์

25 62100482 นายก่อพงศ์ ขาวสนิท นิติศาสตร์

26 62100995 นางสาว เกวลี ศรีวิสุทธ์ิ นิติศาสตร์

27 62101326 นายจาตุรนต์ เหมทานนท์ นิติศาสตร์

28 62101860 นางสาวชนากานต์ นาคมาก นิติศาสตร์

29 62102439 นางสาว ฌาติมา เรนุรน นิติศาสตร์

30 62102439 นางสาว ฌาติมา เรนุรน นิติศาสตร์

31 62103510 นางสาว ตรีรัตน์ แก้วคุ้มภัย นิติศาสตร์

32 62105556 นายปรัชญ์ จงภักดี นิติศาสตร์

33 62106026 นางสาวปาลิตา วงค์พยัคฆ์ นิติศาสตร์

34 62106356 นางสาวพรธิดา จริตงาม นิติศาสตร์

35 62106588 นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยศรี นิติศาสตร์

36 62107438 นายภูมิพัฒน์ ธานีรัตน์ นิติศาสตร์

37 62107958 นางสาวรวีสรา ทองเน้ือห้า นิติศาสตร์

38 62108519 นางสาววรรธน์ชนก เพชรรัตน์ นิติศาสตร์

39 62108899 นาย วิธวิทย์ ประดิษฐ นิติศาสตร์

40 62109293 นางสาวศศิพร มีความสุข นิติศาสตร์

41 62110028 นางสาว สิรภัทร เถาว์คง นิติศาสตร์

42 62110267 นางสาวสุชาดา พรรณราย นิติศาสตร์

43 62110671 นายสุรวงค์ ข่ีทอง นิติศาสตร์

44 62110721 สุวรรณี มะนาวหวาน นิติศาสตร์

45 62111471 อัมพิกา เก้ือช่วย นิติศาสตร์

46 62111521 นาย อัษฎาวุฒิ วรนารถ นิติศาสตร์
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47 62112453 ภาณุพงศ์ จันทร์มาศ นิติศาสตร์

48 62113055 ชาคริต สัจจะบุตร นิติศาสตร์

49 62113303 ปาริฉัตร ชุ่มช่ืน นิติศาสตร์

50 62113659 นายสายชล จันทสะโร นิติศาสตร์

51 62114244 นางสาว ธีมาพร เสนทอง นิติศาสตร์

52 62114509 กรรณิการ์ เก้ือก้ิม นิติศาสตร์

53 62114574 กุลสตรี จันทร์เพ็ญ นิติศาสตร์

54 62114749 นายทัตพงศ์ เตียสกุล นิติศาสตร์

55 62114913 นายปรณต แก้วเจือ นิติศาสตร์

56 62114921 นายปวริศ เมืองเดิม นิติศาสตร์

57 62115498 นางสาวนภัสสร คงพันธ์ นิติศาสตร์

58 62116736 นางสาวธนภรณ์ วสุวัต นิติศาสตร์

59 62117569 นางสาว อารยา ชูแก้ว นิติศาสตร์

60 62112305 นายฐาปนา ศกุนตะฤทธ์ิ นิติศาสตร์

61 62101258 นายจักรพงษ์ วันค า นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

62 62103791 นาย ธนธรณ์ ชูเอน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

63 62104351 นายธีรพัฒน์ แก้วช านาญ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

64 62106240 นายพงศ์ศิริ ศศิธร นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

65 62106414 พรรวษา เหล่าพราหมณ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

66 62107131 นายภราดา บุตรเล่ียม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

67 62109806 นายสรวุธ ผิวเงิน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

68 62110218 นายสุขสันต์ อ่ าอ่ิม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

69 62112792 พีรวิชญ์ เอ่งฉ้วน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
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70 62113980 นาย วิชยา ประเสริฐกุล นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

71 62114285 พสิษฐ์ ตัญบุญยกิจ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

72 62114897 นาย ปณวัฒน์ มากแก้ว นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

73 62116009 นางสาวโสรญา ไชยงาม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

74 62105622 นางสาวปริตา นิคม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

75 62104971 นางสาวนิชดา ม่วงหิมพาน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

76 62112362 นายนครินทร์ ขาวคง นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

77 62102249 นางสาวชินกานต์ ไชยจิตต์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

78 62103049 นางสาวณัฐนิชา นุ่นใฝ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

79 62102074 นายชลสิทธ์ิ กุลศิริ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

80 62106075 นางสาวปิยธิดา ชูโชติ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

81 62107875 นางสาวยุวดี มีแสง นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

82 62103825 นายธนภัทร ซ่ือภักดี นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

83 62110515 นางสาวสุพัตรา สัญจิตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

84 62111505 นายอัลวาริส มะหะหมัด บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

85 62102058 นางสาวชลธิชา อินเอียด ภาษาจีน

86 62103916 นายธนวุฒิ มะหมีน ภาษาจีน

87 62104732 นางสาวนัจมี หาทรัพย์ ภาษาจีน

88 62105713 ปวันรัตน์ คงขลิบ ภาษาจีน

89 62105879 ปัณณิกา ฤทธิชัย ภาษาจีน

90 62108162 นางสาวรัตนาภรณ์ รู้แจ้ง ภาษาจีน

91 62108857 นางสาววิชญาดา รุ่งโรจน์ชวลิต ภาษาจีน

92 62108949 นางสาววิลาวัณย์ ใจม่ัน ภาษาจีน
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93 62110234 นางสาวสุจิตรา โอยสวัสด์ิ ภาษาจีน

94 62110333 นางสาวสุดารัตน์ วัฒนประเสริฐกุล ภาษาจีน

95 62110689 สุรีพร แผ้วพันธ์ชู ภาษาจีน

96 62110788 นางสาวหน่ึงฤทัย สถิตย์ ภาษาจีน

97 62110291 นางสาวสุชานันท์ เธียรสกุล ภาษาจีน

98 62117692 นางสาว ณัฐธิดา วิทยานุภากร ภาษาจีน

99 62107065 นางสาว ฟาริดา วงเขน ภาษาจีน

100 62111554 อัสมา ใบเต้ ภาษาไทย

101 62111752 นางสาวอารียา โขมพัฒน์ ภาษาไทย

102 62112412 นางสาวพัชภรณ์ ชะอุ่ม ภาษาไทย

103 62112818 นางสาวมลฑณะ จีรวงศ์ไกรสร ภาษาไทย

104 62113006 นางสาว ชนนิกานต์  กองวัฒนศิลป์  ภาษาไทย

105 62114681 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีวิเชียร ภาษาไทย

106 62115274 นางสาวสิมิลัน หลงเอ ภาษาไทย

107 62115290 นางสาวสุชาดา ปูเงิน ภาษาไทย

108 62115670 นางสาวนิรุสนี จิย่ีงอ ภาษาไทย

109 62116173 นางสาวณิชกมล ศรีมุข ภาษาไทย

110 62116447 นางสาวศิรินทร์ คงนุกูล ภาษาไทย

111 62116520 นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลเพ็ชร ภาษาไทย

112 62116553 ณัฐริกา หนูเล่ียง ภาษาไทย

113 62116876 นางสาวรอบีอะห์ อาแย ภาษาไทย

114 62116918 นาย สุทธิพงศ์ เพชรชฎากุล ภาษาไทย

115 62117429 นางสาวศิวพร หนูแก้ว ภาษาไทย

หนา้ที ่5 จาก 11



Invite Link Meeting ID    949 9667 1115 Passcode      860827 

 https://wu-ac-th.zoom.us/j/94996671115?pwd=VDUveE44cU84N2NFOWxxUFQ3Vk1iQT09

หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)

116 62101050 นายเกียรติภูมิ วุฒิระวัฒน์ ภาษาไทย

117 62102561 นางสาวฐานิดา เพชรช าลิ รัฐประศาสนศาสตร์

118 62108600 นางสาววรารัตน์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์

119 62110853 นายอดิศักด์ิ สินทอง รัฐประศาสนศาสตร์

120 62111018 นาย อนุวัต พรหมอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

121 62111158 นางสาวอมิตตา สุวรรณบุตร รัฐประศาสนศาสตร์

122 62111653 อาทิตยา รักสกุล รัฐประศาสนศาสตร์

123 62112289 จิรกฤต ชูศร รัฐประศาสนศาสตร์

124 62112396 นายประสานศักด์ิ หลังยาหน่าย รัฐประศาสนศาสตร์

125 62112495 นางสาว วรรณธิดา ถึงพร้อม รัฐประศาสนศาสตร์

126 62112586 นางสาว หรรษา จ านงค์ รัฐประศาสนศาสตร์

127 62112602 นางสาว อนุสรา ขลิบแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์

128 62112628 นาย อัลนูน ชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์

129 62112974 นางสาว จันทร์นภา คงมี รัฐประศาสนศาสตร์

130 62113162 นางสาวธันยกานต์ มานะช านิ รัฐประศาสนศาสตร์

131 62113238 นางสาวนารีรัตน์ ภู่ดอก รัฐประศาสนศาสตร์

132 62113394 นาย ภัทรนนท์ หัทยานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์

133 62113402 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

134 62113444 นายรังสิมันต์ุ ยาติพัฒ รัฐประศาสนศาสตร์

135 62113642 สราวุธ เมฆมุสิก รัฐประศาสนศาสตร์

136 62113733 นางสาวอมราวดี ห่วงงาม รัฐประศาสนศาสตร์

137 62114095 นายกนกพล รักสองหม่ืน รัฐประศาสนศาสตร์

138 62114723 นางสาว ตัสนีม บอสู รัฐประศาสนศาสตร์

หนา้ที ่6 จาก 11
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หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)

139 62114939 นางสาวปาริฉัตร ไทยพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์

140 62115043 นายเฟาซาล ปีนัง รัฐประศาสนศาสตร์

141 62115423 นางสาวอมรลดา หนูคง รัฐประศาสนศาสตร์

142 62115811 นางสาวจุฑามาศ ไชยคงทอง รัฐประศาสนศาสตร์

143 62115829 นางสาวชเนษฎา นวลขาว รัฐประศาสนศาสตร์

144 62115902 นาย บุณยกร ด ารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์

145 62116298 นางสาว ชนิสรา พรหมคช รัฐประศาสนศาสตร์

146 62116363 นาย ปิยะวัฒน์ เลิศล้ า รัฐประศาสนศาสตร์

147 62116793 นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์

148 62116835 นางสาวเปรมฤดี จิตหวัง รัฐประศาสนศาสตร์

149 62117072 นางสาว ญาณิศา อ่อนนวน รัฐประศาสนศาสตร์

150 62117072 นางสาว ญาณิศา อ่อนนวน รัฐประศาสนศาสตร์

151 62117312 นางสาวพรวดี วัยวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์

152 62103684 นางสาว ทิพวรรณ ธัญญพืช รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

153 62105267 บัณฑิตา คหะวงษ์ รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

154 62106034 นายป่ินพงศ์ กูลระวัง รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

155 62108865 นางสาววิชุดา มะสะหมะ รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

156 62109616 ศุภนาฏ สุขศรี รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

157 62113485 นาย รุชร้ี พันช่ัง รัฐศาสตร์ เอก การเมืองการปกครอง

158 62108469 นางสาววรพรรณ์ แก้วใส รัฐศาสตร์ (ปกครอง)

159 62106653 นายพัฒนพงษ์ แสนพลอ่อน รัฐศาสตร์ (ปกครอง)

160 62108907 นางสาววิภาดา มุขนาค รัฐศาสตร์ (ปกครอง)

161 62100813 นางสาวกานต์พิชชา ทวินิจ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)

162 62101530 นางสาว จุฑาเกศ เผือกปาน รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

163 62106489 นางสาว พลอยไพลิน ถ่ินเขาต่อ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

164 62106737 นางสาวพันภษา สุขบูรณ์ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

165 62106885 พิทพ์ณภา ชวนชิต รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

166 62110408 นางสาวสุธิษา จโนพล รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

167 62110408 นางสาวสุธิษา จโนพล รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

168 62113261 บุณฑริกา หวังน๊ะ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

169 62101159 ไขนภา วงทวี วิทยาศาสตร์ทางทะเล

170 62104492 นางสาวนพมาศ ปลอดอ่อน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

171 62105986 นางสาวปารีณา จันทเสน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

172 62105986 ปารีณา จันทเสน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

173 62107834 ยศวิมล สุขส าราญ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

174 62108808 นางสาววาสนา คงดี วิทยาศาสตร์ทางทะเล

175 62109823 นางสาวศุภิสรา ผาสุข วิทยาศาสตร์ทางทะเล

176 62110168 นางสาวสุกัญญา การดี วิทยาศาสตร์ทางทะเล

177 62110481 นางสาว สุพรรษา ณ นคร วิทยาศาสตร์ทางทะเล

178 62110556 นาย-สุภชัย-นุ่นสุวรรณ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

179 62112784 นายพิพัฒน์ คลองดี วิทยาศาสตร์ทางทะเล

180 62113527 นางสาวศดานันท์ ศรีเทพ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

181 62114541 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีเพ็ชร วิทยาศาสตร์ทางทะเล

182 61111076 นางสาว ขนิษฐา วงค์ศิลป์ วิศวกรรมเคมี

183 62101944 นางสาว ชนิสรา ซุ่ยยัง วิศวกรรมเคมี

184 62102751 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสุบัติ วิศวกรรมเคมี
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หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)

185 62104898 นางสาวนันทิพร ทองรักจันทร์ วิศวกรรมเคมี

186 62105507 นายปรมัตถ์ สุขเกษม วิศวกรรมเคมี

187 62106133 นางสาวปิยะฉัตร ชโนจุต วิศวกรรมเคมี

188 62106604 นางสาวพัชริดา เซ่งรักษา วิศวกรรมเคมี

189 62107354 นาย ภานุวัชร์ ตรีเพ็ชร วิศวกรรมเคมี

190 62108428 นางสาววชิราภรณ์ นาคมาศ วิศวกรรมเคมี

191 62111927 อุไรพร ศรีเมือง วิศวกรรมเคมี

192 62103932 นายธนะวัตต์ิ กุลชัยยะพัฒน์ วิศวกรรมซอฟแวร์

193 62106638 นาย - พัชริยะ - รวยจินดา วิศวกรรมซอฟแวร์

194 62109897 นายสะราฤทธ์ิ มีผล วิศวกรรมซอฟแวร์

195 62114392 นายโรมัน วรรณบวร วิศวกรรมซอฟแวร์

196 62106216 นายพงศกร ปรัชญานิพนธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

197 62107891 รติพงศ์ คงแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า

198 62108675 นาย วัชรินทร์ ถือแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า

199 62109608 นาย ศุภณัฐ อุ้ยก้ิม วิศวกรรมไฟฟ้า

200 62109988 นายสิทธิพร พราหมจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า

201 62111380 นางสาวอัญชลี เลิศไกรย์ วิศวกรรมไฟฟ้า

202 62100227 นางสาวกมลวรรณ บุญทองสังข์ วิศวกรรมโยธา

203 62100342 นายกฤษฎา หนูชัยแก้ว วิศวกรรมโยธา

204 62101274 จันทร์จิรา นุ้ยสอน วิศวกรรมโยธา

205 62104583 นราคอน เจ๊ะแว วิศวกรรมโยธา

206 62106646 พัชรี เตยแก้ว วิศวกรรมโยธา

207 62107768 นาย เมธัส นาดอน วิศวกรรมโยธา
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หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)

208 62109780 นาย สรณ์สิริ แค้นคุ้ม วิศวกรรมโยธา

209 62111299 นางสาว อริสรา ภู่แก้วเผือก วิศวกรรมโยธา

210 62113634 นายสรายุทธ ก่ัวพานิช วิศวกรรมโยธา

211 62117437 นางสาว เสาวลักษณ์ สอ้ิง วิศวกรรมโยธา

212 62116405 นายมูฮัมหมัดเซากี บาเหม วิศวกรรมโยธา

213 62100318 นายกฤษฎา อุเด็น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

214 62100979 นางสาวกุสุมา เมืองนอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

215 62100987 นางสาวเกวลิน ศรีประสม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

216 62101365 จิณัชญา ช่อผูก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

217 62102892 นายณัฐชนนท์ มณี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

218 62104229 นางสาวธันยกานต์ อ้ันเต้ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

219 62106174 นายปิยะวัฒน์ ชูลี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

220 62106463 นายพลฤทธ์ิ จะเจน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

221 62107032 นางสาว แพรขวัญ คงสนิท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

222 62108147 นางสาวรัตนาภรณ์ บ ารุงรักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

223 62108311 นางสาวฤทธิพร พุทธจันทึก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

224 62111703 นางสาวอามานี อาหามะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

225 62112719 นางสาวทัชรินทร์ พรหมมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

226 62114079 นางสาวปิยมน สุขใจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

227 62114251 นายนพกร นุ่นสังข์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

228 62114632 นางสาวเจนจิรา มัดทะปะนัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

229 62115522 นายเมธีร์ จันทร์คง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

230 62117403 นางสาววริศรา จ่ันเรไร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หมายเหตุ  1. นักศึกษาท่ีแจ้งช่ือภายหลัง แต่ไม่มีช่ือด้านล่าง สามารถเข้าอบรมได้เลยค่ะ

2.  ขอให้นักศึกษาต้ังช่ือเข้าอบรมในซูม เป็น รหัสนักศึกษา + ช่ือ นามสกุล(ภาษาไทย)  เพ่ือจะได้เช็คช่ือเข้าอบรมได้ถูกต้องค่ะ

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หลักสูตร

วันพุธท่ี 17 สิงหำคม 2565  เวลำ 13.30-16.00 น. 

รำยช่ือนักศึกษำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565

เร่ือง  ก้ำวสู่ชีวิตกำรท ำงำน ปรับตัวปรับใจอย่ำงไรให้ work (zoom)

231 62113105 นางสาวณัฎฐา สวัสดิวงศ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

232 62101308 นางสาวจันธิมา ทองพัฒน์ อุตสาหกรรมการบริการ

233 62102975 นางสาว ณัฐธิดา แก้ววิจิตต์ อุตสาหกรรมการบริการ

234 62105358 นางสาวเบญญทิพย์ ชุมพงษ์ อุตสาหกรรมการบริการ

235 62107388 นางสาวภาวิณี นามเกตุ อุตสาหกรรมการบริการ

236 62107396 นางสาวภาวิณีย์ ทองพัฒน์ อุตสาหกรรมการบริการ

237 62109368 นางสาว ศิรินาฏ อ่อนช่วย อุตสาหกรรมการบริการ

238 62110580 สุภัทรา ครุยทอง อุตสาหกรรมการบริการ
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