
ที่ ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา

1 นางสาวสุจิตรา  สิงห์บุบผา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2 นางสาวพัชรีญา  ดีสุข ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

3 นางสาวมัณทนา  ทองปรางค์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

4 นางสาวสุพัตรา  บัวบุญ วิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วฯ

5 นางสาวมนัส  ปัน้แตง วิทยาการจัดการ การบัญชี

6 นางสาวพิมผกา  ก าเนิดมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

7 นางสาวชนิกานต์  เติมศิริรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

8 นายล าพล  เอี่ยมค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

9 นางสาวรินรดา  ศิริ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

10 นายกษิดานุ  ยอดค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

11 นางสาวศิริรัตน์  ชมภูเทพ ครุศาสตร์

12 นางสาวสุภา ครุศาสตร์

13 นายสมพงษ์  ตรรกชนชูชัย ครุศาสตร์

14 นางสาวกัลยรัตน์  อินต๊ะ ครุศาสตร์

15 นายปรเมศวร์  บุญปาล ครุศาสตร์

16 นางสาวณิชนันทร์  วงษ์ฟัน่ ครุศาสตร์

17 นางสาวจตุพร  พุม่ไม้ วิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

18 นางสาววราพร  เอมจัด วิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

19 นางสาวสุนิสา. เกิดมั่งมี มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

20 นางสาวชมพู ่ อาจสว่าง มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

21 นางสาวอมรรัตน์  ใจแสน มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

รายชื่อนักศึกษาเขา้ร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที ่2)

ระหว่างวันที ่15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย)์

ณ ห้องเรียน 6/1 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 



ที่ ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา

1 นางสาวอรวรรณ  แพงแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2 นายเฉลิมพันธ์  เสษัง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

3 นางสาวสาริน  งามวงษ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

4 นายจาตุรงค์  หนูส่ง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

5 นางสาวอริสา  ทองอัญชา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6 นางสาวทิพวรรณ เกิดทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

7 นางสาวมยุรี  อาจหาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

8 นางสาวพชรา  ชาวสวน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

9 นางสาวนันทิยา  แหวเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

10 นายมงคล  ผูกสัมพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

11 นายณัฐพล  อุตุมะโชค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

12 นายสมศักด์ิ  ทองนาค ครุศาสตร์

13 นางสาวกัญญาพัชร  ค าน่าน ครุศาสตร์

14 นางสาวณัฏฐ์พัชร์  กุยสุวรรณ ครุศาสตร์

15 นางสาวดวงจันทร์  หมายสุขเกษม ครุศาสตร์

16 นางสาวปรางทิพย์  สุวรรณยาน ครุศาสตร์

17 นางสาววารี  กอสัมพัน วิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

18 นางสาวหัทยา  เขียวข า วิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

19 นางสาวเจนจิรา  รักษาริกิจ วิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

20 นางสาวอารียา กาไสย มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

21 นางสาวธนัชชา  กาล้อม  มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

22 นางสาวทันธ์ธีรา  ก๋าใจ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

รายชื่อนักศึกษาเขา้ร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที ่2)

ระหว่างวันที ่15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย)์

ณ ห้องเรียน 6/2 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 



ที่ ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา

1 นายณัฐวุฒิ  นากาโน ศูนย์แม่สอด การจัดการทัว่ไป

2 นางสาวสุปรียา  กัลยานามชัย ศูนย์แม่สอด ภาษาอังกฤษ

3 นางสาวยุพาพร  ตรรกชนชูชัย ศูนย์แม่สอด ภาษาอังกฤษ

4 นางสาวดาราได  ไชยพรมเมือง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

5 นางสาวปรัชญาภรณ์  สิงห์ค าโม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

6 นายนรินทร์  ดีม่วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

7 นางสาวปาริชาติ  ยอดโยม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

8 นายมานะ  ไตรพิพัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

9 นางสาวพับพรึง ครุศาสตร์

10 นางสาวพิม  หาญพรม ครุศาสตร์

11 นายนฤเบศร์  เพชรคง ครุศาสตร์

12 นางสาวณัฐชาภัทร  ค าล าปาง ครุศาสตร์

13 นางสาวรัชนี  ชาญวนา ครุศาสตร์

14 นางสาวทิพวรรณ  ด้วงอ้าย ครุศาสตร์

15 นางสาววิชชุดา  ค าวันนา ครุศาสตร์

16 นายยุทธพิชัย  ค ามอญ ครุศาสตร์

17 นางสาวชนิตา  ค าฟู วิทยาการจัดการ การบัญชี

18 นายคเณศ  เกตุแก้ว วิทยาการจัดการ การบัญชี

19 นางสาวพรนภา  เข็มเพ็ชรโต มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

20 นางสาวศาน์ศิลป์  แขมเกษม มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

21 นางสาวหทัยชนก  มะลาเช็ด มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

รายชื่อนักศึกษาเขา้ร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที ่2)

ระหว่างวันที ่15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย)์

ณ ห้องเรียน 7/1 ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 



ที่ ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา

1 นางสาวทิพย์ณีต  แซ่ย้าง ศูนย์แม่สอด ภาษาอังกฤษ

2 นายสันติ  รัตนารัศมี ศูนย์แม่สอด ภาษาอังกฤษ

3 นายอานนท์  ยลธรรธรรม ศูนย์แม่สอด ภาษาอังกฤษ

4 นายกี้  ท้าวสันติชูชัย ศูนย์แม่สอด ภาษาอังกฤษ

5 นายสุรศักด์ิ  บุญมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติก

6 นายธนากร  สกุณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

7 นายนาทสีห์  บุญนิยม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

8 นางสาวพิณประกาย  อบเชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

9 นายทศพล  ทองห่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

10 นายนิตชัย  ขอนด้ันเทีย๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

11 นางสาวโม  โชติปิยวานิช ครุศาสตร์

12 นางสาวอรพินท์  อาจกิจคีรี ครุศาสตร์

13 นางสาวภูริยา  วชิรมรกต ครุศาสตร์

14 นางสาวกฤษณา  ร่มประยูรวงศ์ ครุศาสตร์

15 นายมนูเชษฐ์  สุยะตุ่น ครุศาสตร์

16 นางสาวอภิญญา อินต๊ะ ครุศาสตร์

17 นางสาวณนิษฏา  สุวรรณคีรี มนุษศาสตร์ฯ ภาษาไทย

18 นางสาวสุทธิดา   สุรินทร์กาศ มนุษศาสตร์ฯ ภาษาไทย

19 นางสาวพรศิริ  ศรีสุข มนุษศาสตร์ฯ ภาษาไทย

20 นางสาวอัญชลีพร  เฮียะหลง มนุษศาสตร์ฯ ภาษาไทย

21 นางสาวพงษ์รัตน์ มาดหมาย มนุษศาสตร์ฯ ภาษาไทย

รายชื่อนักศึกษาเขา้ร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที ่2)

ระหว่างวันที ่15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย)์

ณ ห้องเรียน 7/2 ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 



ที่ ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา

1 นางสาวกนกกาญจน์  เสมค า มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

2 นางสาวสุวนันท์  วรรณเกตุ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

3 นางสาวณัฏฐ์ยาน์  เย็นอ่อน มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

4 นายพลวิทย์  ค าเมฆ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

5 นายนราวิชญ์  พงษ์สิงห์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

7 นางสาวศิรภัสสร พรอนันท์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

8 นายปริญญา  มาวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

9 นายอนุชา  เอี่ยมพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

10 นางสาวเพ็ญไพรินทร์  วิริยะศศิประภา ครุศาสตร์

11 นางสาวกนกวรรณ  สุพบุตร์ ครุศาสตร์

12 นางสาววนิดา  ไหวดี ครุศาสตร์

13 นายบริบูรณ์  ปิมสอน ครุศาสตร์

14 นายสามชัย  ไพศาลภิวัฒน์ ครุศาสตร์

15 นายเจษฎา  ชุมกาแสง ครุศาสตร์

16 นายณัฏฐนันท์  เดชนภาพร ครุศาสตร์

17 นางสาวศุภาพิชญ์  ถาปัน ครุศาสตร์

18 นางสาววชิรภิญญ์  มณีโชติ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

19 นางสาวจันจิรา ผลสุด มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

20 นางสาวน  า ฝนตันปิง มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

21 นางสาววิภาพร อ่องสุข มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

22 นางสาวพงษ์รัตน์ มาดหมาย มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

รายชื่อนักศึกษาเขา้ร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที ่2)

ระหว่างวันที ่15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย)์

ณ ห้องประชมุ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 


