เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะไอโอทีให้กับนักศึกษาจบใหม่
**********************************************************************************
ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
อบรม โครงการพัฒนาทักษะไอโอทีให้กับนักศึกษาจบใหม่ และสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่าน
มาแล้วนั้น บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ได้ดาเนินการตรวจสอบผลการสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะไอโอทีให้กับนักศึกษาจบใหม่
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

1

Amnaj Thonglim

2

Anutee Kittitanon

3

Jirapa Kamollerd

4

Kavee burapasayan

5

Navaneet Shukla

6

ponlawat phichaikal

7

Sittidech lobyam

8

Sungkom Piamviriyawong

9

Surapong Termphantunun

10

SURASAK PONGSIRI

11

Tawat Mahitti

12

Wiruj Suwanpramote

13

กฤตานน อวยพรรุ่งรัตน์

14

กฤษดา ประชุมราศี

15

กฤษติราษร์ เชิญเชื้อ

16

กันตพงศ์ วงศ์สถิตย์

17

กันตินันท์ สกุลไพศาล

1-8

ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

18

กัลยรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย

19

กิตติภพ สมพืช

20

เกดิษฐ์ ใจดี

21

เกศรา ป่วนสุขเปี่ยม

22

เกียรติศักดิ์ เบอนัว

23

ขวัญชนก ศรีวัลลภ

18

กัลยรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย

19

กิตติภพ สมพืช

20

เกดิษฐ์ ใจดี

21

เกศรา ป่วนสุขเปี่ยม

22

เกียรติศักดิ์ เบอนัว

23

ขวัญชนก ศรีวัลลภ

24

คงฤทธิ์ โกมาสถิตย์

25

จตุรภัทร ทรัพย์แก้วยอด

26

จักรกฤษฏ์ จันทร์นาค

27

จักรีกานต์ เฟื่องสุวรรณ์

28

จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง

29

จีรวรรณ บัวทอง

30

เจนจิรา พรมวงศ์

31

เจริญ อัศวะโรจน์สกุล

32

เจษฎาภรณ์ ประทิพย์เนตร

33

ชนสรณ์ สมหวัง

34

ชนะชัย ชัยชนะ

35

ชัชวาล สันติมณีรัตน์

36

ชัยวัฒน์ ทองมาสุก

37

ชาญชัย แสงโพธิ์

38

ชาญธาดา แย้มแสง

2-8

ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

39

ฐานิสร์ เลาหภักดี

40

ฐิติวุฒิ คะชิดะ

41

ณภัทร เจริญวิริยะ

42

ณรงค์ฤทธิ์ โยธานัก

43

ณัฎฐา รามัญอุดม

44

ณัฐธันยา ทอดสนิท

45

ณัฐพล ก๋านนท์

46

ณัฐพล แห่งกลาง

47

ณัฐพัฒน สิงห์ศักดิ์ศรี

48

ณัฐวัตรเสงี่ยมจิตต์

49

ณัฐสธน พันธุ์อาพัน

50

ดนัย สุยคง

51

ดรัณภพ รัตนไพศาลกิจ

52

ดิศสกุล แสงมาลย์

53

ทวีศักดิ์ ธนเศรษฐโกศล

54

ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล

55

ธนพร ตันฤกษ์สถาพร

56

ธนพล วัฒนาราม

57

ธนวัฒน์ ปรีชาโชติ

58

ธนาภรณ์ หมื่จานงค์

59

ธัญนภัทร์ ชัยณรงค์หิรญ
ั

60

ธิติวัฒน์ ลาภมากพีรพัฒน์

61

ธีรกานต์ เหมือนจีน

62

ธีรภัทร เสียมไหม

63

ธีรวัจน์ เลขะวิจติ เลิศ

64

ธีรวัฒน์ ปาละสาร

3-8

ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

65

ธีระพงศ์ เรียงสันเทียะ

66

ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

67

นพรัตน์ ง้าวไข่น้า

68

นฤมล แก่นลออ

69

นวมินทร์ แสงสุริยะ

70

นัฐนัย ปัททุม

71

นัฐพล เขจรสิทธิ์

72

นัฐวุฒิ พานิชย์เลิศอาไพ

73

นัธทวัฒน์ สิริสุวรรณศรี

74

น้าทิพย์ แก้วคารอด

75

นิพนธ์ ลี้เกรียงไกร

76

นิรุธ เทียมเทศ

77

บัณฑัต ช่างศรี

78

บุญรอด สุขศิลา

79

ปฏิพล โฮมชัย

80

ปพิชญา ศรีเสริม

81

ปรเมศวร์ พรรณรายณ์

82

ประทีป สุธีพิเชฐภัณฑ์

83

ประภัทร เอี่ยมสาอางค์

84

ประยุทธ วรรณอุดม

85

ประสงค์ มงคลกิจเจริญ

86

ประเสริฐ รักสลาม

87

ปริวัฒน์ ไพวงศ์

88

ปัณฑารีย์ ดาโฉม

89

ปิยะเดช สุขบาง

90

พงศกรณ์ ชินรักษ์บารุง

91

พงษ์ศักดิ์ สุเมธอุดม
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ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

92

พชร แก้วนุกูล

93

พยุงศักดิ์ จันทร์ศรี

94

พรชนก ตฤษณะศุขะ

95

พรหมพักตร์ บุญรักษา

96

พริม พันธ์วิศวาส

97

พลาดิสยั มลิลา

98

พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร

99

พัชรพรรณ จิตไพศาลโสภณ

100

พัสกร ฉวีเนตร์

101

พิชิต สันติกุลานนท์

102

พิเชษฐพงศ์ จิตต์ธรรม

103

พิทยาธร สระทองแขม

104

พีรดนย์ รุ่งคณาวุฒิ

105

พีรสุต อันมหาพงษ์

106

ไพโรจน์ ธารงธัญวงศ์

107

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

108

ภควัฒน์ มีกุล

109

ภณา เอกธรรมนิตย์

110

ภวินท์ ทองอยู่เลิศ

111

ภัทรนันทร์ แก้วฟ้า

112

ภัทรานิษฐ์ ประทุมเกตุ

113

ภาณุ ลีลานุช

114

ภิญโญ แจ้งจิตร

115

ภูมิพัฒน์ เทพบุตร

116

ภูวเดช ชัยธราทิพ

117

มนัญญา ลงสุวรรณ

118

เมธัส สิทธิสาร
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ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

119

รชฏ ศรีชัยญา

120

ร้อยเก้า คาแสง

121

รัชป์นันท์ รัตภพธนานันทน์

122

รัชพล จอมไตรคุป

123

รัชพล ภิวัฒภัคพล

124

รัฐพงษ์ นาคาไชย

125

รุ่งศักดิ์ ปิยศุภกิจ

126

ไรวินรมน์ กิติรตั น์ตระการ

127

ลิขิต เป็ดแก้ว

128

วรกานต์ กันธะพรม

129

วรธันย์ วิชาคุณ

130

วรพล วิจิตรโชติ

131

วรรณชนะ ปรากฏผล

132

วรรธนันท์ จันทร์หอม

133

วรรธนัย เหลือลมัย

134

วรวุฒิ เนียมใหม่

135

วราวุฒิ วิสุทธิประเสริฐ

136

วิทยา รุ่งเจริญวัฒนา

137

วิทวัส เจริญสุข

138

วินัย นามขันธ์

139

วินัย นามยางกุล

140

วิวัช รุ่งสว่าง

141

วีรพงษ์ แสงลู่ทอง

142

วีรพร ปานโชติ

143

วีรยุทธ แย้มเกษร

144

วีระพล วนมณฑล

145

ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
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ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

146

ศุภกร เตชะสวัสดิ์ศลิ ป์

147

ศุภโชค ทุ่นศิริ

148

ศุภณัฐ เล็กเจีย

149

ศุภสิริ ไพรศุภา

150

สมิทธิโชติ สาราญวงศ์

151

สรวิศ พรหมรักษ์

152

สว่างพงษ์ แจ่มศิลป์

153

สหรัฐ รัตนโมคา

154

สิงหวัชร์ ธรรมสาโร

155

สิรดนัย ศิริมงคลมิตร

156

สุกนกานต์ สันติสุวรรณ

157

สุกิจ ศรีสาครชัย

158

สุทัศน์ รุ่งศรีรตั น์

159

สุภฤกษ์ รังสิธน

160

สุภวัทน์ อินทรง

161

สุภวุฒิ ศรีพลอย

162

สุภาภรณ์ เพชรคง

163

สุรวัฒน์ เดชบังอร

164

สุรศักดิ์ ผลาชีวะ

165

สุรสักก์ อินทสอน

166

เสฐียรพงษ์ เยี่ยงวาณิชชกุล

167

โสภณ เกลี้ยงมล

168

โสภณ พินิจกิจเจริญกุล

169

อธิคม ศิริฉัตรชัยกุล

170

อนพัทย์ นันทนานนท์

171

อนุรักษ์ สมคิดเสมอ

172

อภิชญา รินนานนท์
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ลำดับที่

ชื่อ นำมสกุล

173

อภินันท์ ฟุกล่อย

174

อภิวฒ
ั น์ พันดา

175

อริญชย์ ศรีชูเปี่ยม

176

อัครเดช แย้มคลี่

177

เอกณัฏฐ์ อเนกเจริญวณิช

178

เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิม้

179

ฮะบีบลุ ลอฮ์ ซาซูดิน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการพัฒนาทักษะไอโอทีให้กับนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมรูปแบบออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานในวันเสาร์ที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
- 9.00 น. สามารถรับ Link Zoom สาหรับการอบรมได้จาก Line : https://line.me/R/ti/g/Tvnz3_5Fxs
หรือ สแกน qr Code ด้านล่าง

( ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ )
หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะไอโอทีให้กับนักศึกษาจบใหม่
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