
ห้องเรียน: Online วันเรียน: 16 มกราคม - 8 มีนาคม 2566

เวลาเรียน:  17.00 - 19.00 น.

รหัส ช่ือ สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน

LS1/2-66/001 เกียรตินัฏพล จึงเจริญพูน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

LS1/2-66/002 บุญผลา ทองค าสุข สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Algal Biotechnology

LS1/2-66/003 นรชาติ วงศ์วันดี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ

LS1/2-66/004 ธนวัฒน์ ดวงฟู สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Fungal Biotechnology

LS1/2-66/005 ภาสุทธ์ิ เจริญจิตรกรรม ส านักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบ

LS1/2-66/006 วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ ส านักงานอธิการบดี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การอบรมหลักสูตร Listening and Speaking ระดับต้น คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566



ห้องเรียน: Online วันเรียน: 16 มกราคม - 8 มีนาคม 2566

เวลาเรียน:  17.00 - 19.00 น.

รหัส ช่ือ สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน

LS2/2-66/001 เลอสิรี ล้ิมควรสุวรรณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

LS2/2-66/002 วรวรรณ สุดสำคร คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำคณิตศำสตร์

LS2/2-66/003 ชินวุฒิ วิจักษณ์ประเสริฐ ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

LS2/2-66/004 วรนี สำยน้ ำเขียว คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

LS2/2-66/005 อรวี ยุพำภรณ์โสภำ ส ำนักอุทยำนวิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม

LS2/2-66/006 กนก แตงอ่อน ส ำนักงำนอธิกำรบดี กลุ่มงำนบริกำรสุขภำพและอนำมัย

LS2/2-66/007 กรกนก แตงอ่อน คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

LS2/2-66/008 ณัฐรินทร์ สดำกร คณะทรัพยำกรชีวภำพและเทคโนโลยี

LS2/2-66/009 ดวงแก้ว ชวำลำภรณ์ ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โครงกำรจัดต้ังศูนย์วิศวกรรมอุณหภำพ

LS2/2-66/010 ศศิญำ สุทธสุวรรณ บัณฑิตวิทยำลัยกำรจัดกำรและนวัตกรรม

LS2/2-66/011 นิษฐ์นัชชำ พยัคฆพงษ์ ส ำนักอุทยำนวิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม

LS2/2-66/012 น้ ำฝน อินทร์พัตรำ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

LS2/2-66/013 สำคร อินหวังสุข ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนยุทธศำสตร์

LS2/2-66/014 กิตติณัฐ แก้วทอง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ศูนย์กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน ส่ิงแวดล้อมควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย

การอบรมหลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566



ห้องเรียน: Online วันเรียน: 17 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาเรียน:  17.00 - 19.00 น.

รหัส ช่ือ สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน

RV1/2-66/001 บุษกร คงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

RV1/2-66/002 ปัฐวีร์ กิตต์ิธราทิพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี

RV1/2-66/003 เกียรตินัฏพล จึงเจริญพูน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

RV1/2-66/004 อรญา ฉัตรกมลกุล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

RV1/2-66/005 ภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา ส านักงานอธิการบดี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

RV1/2-66/006 ปัญญวร ไพรัช ส านักงานอธิการบดี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

RV1/2-66/007 ธาริณี สุภาพกุลนที ส านักงานอธิการบดี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

RV1/2-66/008 วริทธ์กุญช์ อิสริยวรภูวดล ส านักงานอธิการบดี กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

RV1/2-66/009 พิมพ์ชนก ปานห่วง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

RV1/2-66/010 ณฐพรต คนตรง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

การอบรมหลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับต้น คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566



ห้องเรียน: Online วันเรียน: 17 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาเรียน:  17.00 - 19.00 น.

รหัส ช่ือ สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน

RV2/2-66/001 ดวงเนตร มะหลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

RV2/2-66/002 ปนัดดา วงสารี ส านักงานอธิการบดี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

RV2/2-66/003 ธัญญ์วรา กติกาโชคสกุล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ

RV2/2-66/004 ปิยธิดา เถลิงศรี ส านักงานอธิการบดี กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

RV2/2-66/005 สาคร อินหวังสุข ส านักงานอธิการบดี ส านักงานยุทธศาสตร์

การอบรมหลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566



ห้องเรียน: Online วันเรียน: 17 มกราคม - 7 มีนาคม 2566

เวลาเรียน:  17.00 - 19.00 น.

รหัส ช่ือ สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน

WG1/2-66/001 บุญผลา ทองค าสุข สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Algal Biotechnology

WG1/2-66/002 อนาวิน พุ่มทอง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Waste Utilization and Management

WG1/2-66/003 ธนวัฒน์ ดวงฟู สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Fungal Biotechnology

WG1/2-66/004 ปภาพิศา สาตนุรักษ์ ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี ส านักงานผู้อ านวยการ

WG1/2-66/005 อภิวัฒน์ พลศักด์ิ ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี ฝ่ายกายภาพ

WG1/2-66/006 อิทธิกร พิกุลแก้ว ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี ฝ่ายกายภาพ

WG1/2-66/007 จิรศักด์ิ แก้วเกิด ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี ฝ่ายกายภาพ

WG1/2-66/008 ปริญญา ธงชัย ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี ฝ่ายกายภาพ

WG1/2-66/009 เสาวลักษณ์ ต่อเอกบัณฑิต สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

WG1/2-66/010 แสงธิฌา ดวงประภา สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

WG1/2-66/011 ภมร ทรงยศ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

WG1/2-66/012 คมกริช กองสินหลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

WG1/2-66/013 ภาสุทธ์ิ เจริญจิตรกรรม ส านักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบ

WG1/2-66/014 ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล ส านักงานอธิการบดี กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

WG1/2-66/015 วริศรา บุญมา ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ส านักงานผู้อ านวยการ

WG1/2-66/016 ธัญญรัตน์ ศรีนรสิงห์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Algal Biotechnology

WG1/2-66/017 ปณิตตรา ทวีแสง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Algal Biotechnology

WG1/2-66/018 ศิริลักษณ์ สารี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ LAB.วิจัย Algal Biotechnology

WG1/2-66/019 กนก แตงอ่อน ส านักงานอธิการบดี กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

WG1/2-66/020 กรกนก แตงอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

WG1/2-66/021 อภินันท์ ไวยศิลป์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

WG1/2-66/022 ณัฐรินทร์ สดากร คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

WG1/2-66/023 รัชนีพร อ้ายต้ัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

WG1/2-66/024 วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ ส านักงานอธิการบดี ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

WG1/2-66/025 ชลธิชา เหล่าทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี

การอบรมหลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566



ห้องเรียน: Online วันเรียน: 17 มกราคม - 7 มีนาคม 2566

เวลาเรียน:  17.00 - 19.00 น.

รหัส ช่ือ สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน

WG2/2-66/001 เลอสิรี ล้ิมควรสุวรรณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

WG2/2-66/002 วรวรรณ สุดสำคร คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำคณิตศำสตร์

WG2/2-66/003 นิติกร นันทวิโรจน์สิริ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ LAB.วิจัย Clean Energy Systems Group

WG2/2-66/004 ภำวิณี พัฒนจันทร์ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ กลุ่มวิจัยกำรจัดกำรทรัพยำกรฐำนชุมชน

WG2/2-66/005 พินิจ รังสิติยำกร คณะวิทยำศำสตร์ ส ำนักงำนคณบดี

WG2/2-66/006 ณัฐรินีย์ น้อยบุตร์ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

WG2/2-66/007 วรนี สำยน้ ำเขียว คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

WG2/2-66/008 อรวี ยุพำภรณ์โสภำ ส ำนักอุทยำนวิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม

WG2/2-66/009 รัชนี รัตนพิไชย คณะวิทยำศำสตร์ ส ำนักงำนคณบดี

WG2/2-66/010 รุ่งนภำ ศรีวรกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

WG2/2-66/011 จินตภัทร์ น้อยแสง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

WG2/2-66/012 สุทธิพงษ์ ปำนโชติ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี

WG2/2-66/013 ปิยธิดำ เถลิงศรี ส ำนักงำนอธิกำรบดี กลุ่มงำนบริกำรสุขภำพและอนำมัย

การอบรมหลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566


