
ท่ี รหัส ช่ือ - สกุล สาขา Google Classloom
1 61181010001 นายอุดมศักด์ิ มณีดวง ภาษาไทย bigcsk5
2 61181010002 นางสาวมุทิตา ฉัตรทอง ภาษาไทย bigcsk6
3 61181010003 นายณัฐพงศ์ ตีระนิล ภาษาไทย bigcsk7
4 61181010004 นางสาวชญานี บุญด้วยลาน ภาษาไทย bigcsk8
5 61181010005 นางสาวปนัดดา ดอนทอง ภาษาไทย bigcsk9
6 61181010006 นางสาวธัญสิริ โสรส ภาษาไทย bigcsk10
7 61181010007 นายศิวะพัฒน์ โพธ์ิศรี ภาษาไทย bigcsk11
8 61181010008 นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธ์ิ ภาษาไทย bigcsk12
9 61181010009 นางสาวหทัยรัตน์ สว่างสาย ภาษาไทย bigcsk13
10 61181010010 นางสาวกนกวรรณ ภาคสินธ์ุ ภาษาไทย bigcsk14
11 61181010011 นางสาวธณาพร จันทร์ไทย ภาษาไทย bigcsk15
12 61181010012 นางสาวธัญวรัตม์ เกตุแก้ว ภาษาไทย bigcsk16
13 61181010013 นางสาวกนกอร โลมรัตน์ ภาษาไทย bigcsk17
14 61181010015 นางสาวชลิดา ค าโสภา ภาษาไทย bigcsk18
15 61181010016 นายณัฐนน จันดี ภาษาไทย bigcsk19
16 61181010017 นายรักชาติ ผดุงไทย ภาษาไทย bigcsk20
17 61181010018 นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง ภาษาไทย bigcsk21
18 61181010019 นางสาววิลาวัณย์ ดิษกุล ภาษาไทย bigcsk22
19 61181010020 นางสาวณัฎฐณิชา จ าเรียง ภาษาไทย bigcsk23
20 61181010021 นางสาวยลดา ทับพุ่ม ภาษาไทย bigcsk24
21 61181010022 นายภูษิต ก้านเหลือง ภาษาไทย bigcsk25
22 61181010023 นางสาวธนวันต์ สร้อยพา ภาษาไทย bigcsk26
23 61181010024 นายพลวิทย์ ศรีหาชารี ภาษาไทย bigcsk27
24 61181010025 นายศรายุทธ บุญค า ภาษาไทย bigcsk28
25 61181010026 นางสาวจุฑาภรณ์ พุ่มพวง ภาษาไทย bigcsk29

รายช่ือผู้เข้าอบรม (ออนไลน์)
โครงการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะส้ัน (VLET04)

วันอังคารและวันพฤหัสบดี Sec01 (Group 4) เวลา 17.00 – 19.00 น.
วันท่ี 21 23 28 30 กรกฎาคม - 4 6 11 13 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ: ลิงก์เข้าห้องเรียนและไฟล์หนังสืออยู่ในห้องเรียน Google Classroom เข้าใช้งานผ่าน Email:@VRU เท่าน้ัน

ClassCode : bigcsk5



ท่ี รหัส ช่ือ - สกุล สาขา Google Classloom
26 61181010027 นางสาวณัฐธิดา ธีระสาสน์ ภาษาไทย bigcsk5
27 61181010028 นางสาวภัคจิรา ประจวบสุข ภาษาไทย bigcsk6
28 61181010029 นางสาวดวงสุดา สุดาวรรณ์ ภาษาไทย bigcsk7
29 61181010030 นายวัชระ นิลบุตร ภาษาไทย bigcsk8
30 61181010032 นางสาวดวงฤทัย สกุลโพน ภาษาไทย bigcsk9
31 61181010033 นางสาวธนภรณ์ ศรีภู่ ภาษาไทย bigcsk10
32 61181010034 นายภานุวัฒน์ ม่ิงขวัญ ภาษาไทย bigcsk11
33 61181010035 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสกุล ภาษาไทย bigcsk12
34 61181010036 นางสาวจันสิริ เพชรดี ภาษาไทย bigcsk13
35 61181010038 นางสาวภัทราภรณ์ พุทธรักษา ภาษาไทย bigcsk14
36 61181010040 นางสาวมธุรส บุญรอด ภาษาไทย bigcsk15
37 61181010041 นางสาวกุลธิดา สังข์มงคล ภาษาไทย bigcsk16
38 61181010042 นางสาวชวัลกร กุลวงค์ ภาษาไทย bigcsk17
39 61181010043 นางสาวตุ๊กตา ซึมกลาง ภาษาไทย bigcsk18
40 61181010044 นายเทวัญ ธรรมพร ภาษาไทย bigcsk19
41 61181010046 นางสาวสุชานันท์ ชมภูวิเศษ ภาษาไทย bigcsk20
42 61181010047 นางสาวจิรสุตา เข็มทอง ภาษาไทย bigcsk21
43 61181010048 นางสาวพิมพ์รดา ละวัลวงค์ ภาษาไทย bigcsk22
44 61181010049 นายชาคริต ศรีอุดม ภาษาไทย bigcsk23
45 61181010053 นางสาวณัฐนิชา ทองบุญมา ภาษาไทย bigcsk24
46 61181010054 นางสาวกัลยกร บุญเรือง ภาษาไทย bigcsk25
47
48
49
50

รายช่ือผู้เข้าอบรม (ออนไลน์)
โครงการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะส้ัน (VLET04)

วันอังคารและวันพฤหัสบดี Sec01 (Group 4) เวลา 17.00 – 19.00 น.
วันท่ี 21 23 28 30 กรกฎาคม - 4 6 11 13 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ: ลิงก์เข้าห้องเรียนและไฟล์หนังสืออยู่ในห้องเรียน Google Classroom เข้าใช้งานผ่าน Email:@VRU เท่าน้ัน

ClassCode : bigcsk5 


