
1. วันเวลาการอบรม (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน คร่ึง)
-วันอาทิตย์ท่ี 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
-วันเสาร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
-วันอาทิตย์ท่ี 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

2. สถานท่ีอบรม อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 1 ห้อง Training III และ Training V
3. ผลการอบรมจะบันทึกใน Transcript รายวิชา INT500 Basic of Information Technology
    โดยจะบันทึกเป็น   S = ผ่าน    U = ไม่ผ่าน
4. การเข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
5. วิทยากรอบรม  ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ 
6. ก าหนดให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย (แบบใดก็ได้) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการอบรม
7. กรณีผู้เข้าอบรมขับรถยนต์ส่วนตัวมาต้องพร้ินใบจอดรถติดหน้ารถยนต์ก่อนเข้าประตูมหาวิทยาลัย
   ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถจอดรถในท่ีโล่งแจ้งของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ช่วงวันเวลาอบรม)
   กรณีช่วงเวลาเปิดเทอมนักศึกษาต้องช าระค่าท าสติกเกอร์จอดรถ (300 บาท) ตามประกาศ

ประกาศ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563
ล ำดับท่ี รหัส/เลขท่ีน่ัง ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 63130700301 นางสาว กุลสตรี จีราพันธ์ุ
2 63130700304 นางสาว จีรวรรณ พรมโคตร
3 63130700309 พันจ่าเอก นครพัทย์ จิตต์อนงค์
4 63130700310 นางสาว ปรมภรณ์ มาลัยทอง
5 63130700312 นาย ปิยพัทธ์ ศรีวัฒนาวานิช
6 63130700314 นาง เพ็ชรรัตน์ อับดุลเลาะห์
7 63130700315 นางสาว ภาวิณี ทรัพย์ประเสริฐ
8 631310700316 นาย เมฆกิจ หนาแน่น
9 63130700317 นางสาว วริษา ซึงถาวร
10 63130700318 นาย ศุภวิชญ์ หนูเอียด
11 63130700320 นาย สุวิทย์ ช่ืนมนัส
12 63130700322 นางสาว อัจฉรียา เลิศรุ่งวิเชียร
13 63130700323 นาย เอกภพ ถวัลย์วาณิชกุล
14 63130700324 นางสาว กัลยพร ภูตาสืบ
15 63130700325 นาย คมิก ภัครธวัลพร

ประกำศ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เร่ือง แจ้งรำยช่ือผู้เข้ำอบรม INT500 Basic of Information Technology



ล ำดับท่ี รหัส/เลขท่ีน่ัง ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
16 63130700327 นาย ณรงค์ ต้ังธรรมธิติ
17 63130700328 นาย พร้อมพงศ์ แขกเทศ
18 63130700331 นาย ราฟ เจริญ อาเรวาโล่
19 63130700333 นาย วรัญญู ปานท่ังทอง
20 63130700334 นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา
21 63130700336 นางสาว อารยา ล้ิมเลิศฤทธ์ิเจริญ
22 63130700601 นาย กมลพงศ์ จันทรสมบัติ
23 63130700603 นางสาว โชษิตา  บุญวัฒนะเมธา
24 63130700604 นางสาว ณัฏฐริณีย์ นัดทะยาย
25 63130700605 นางสาว ณัฐนิชาช์ พัชรสิรินวกุล
26 63130700606 นางสาว ถนอมวรรณ เงินงาม
27 63130700610 นางสาว นันทัชพร งามท้วม
28 63130700612 นางสาว ประภัสรา วรพันธ์ุ
29 63130700613 นางสาว พรชนก นราบุณยาพร
30 63130700614 นางสาว พัชริญา แจ้งเร่ือง
31 63130700615 นางสาว พัชริดา อัฐเศรษฐ์
32 63130700618 นางสาว ศิตาพร อินทโชติ
33 63130700621 นางสาว สาวิณี เอ่ียมสอาด
34 63130700624 นางสาว กมลพรรณ ชมโฉม
35 63130700629 นาย พันธ์ศักด์ิ บุญคง
36 63130700630 นางสาว ยุวันดา ชัยวงไพบูลย์
37 63130700631 นางสาว รุ่งนภา ศรียุยงค์
38 63130700634 นางสาว อภิสรา พันธ์เพ็ง
39 63130700635 นางสาว อรกนก ลีลาศวัฒนกุล
40 631206618130 นาย ชนัญชัย ทรัพย์ประเสริฐ
41 631209928645 นาย สิทธิพันธ์ุ มานะสุวรรณชัย
42 631209929863 นางสาว ยุพาลักษณ์ กาญสอาด
43 631209929906 นาง ศุภกรณ์ กีรพิมล
44 631209930501 นาย ณัฐวุฒิ พรหมมา


