
No. firstname lastname No. firstname lastname

1 กมลลักษณ์ สุขเกษม 24 ณัฐดนัย ขามรัตน์

2 กมลวรรณ เคนเหล่ียม 25 ณัฐปกรณ์ หวังเล้ียงกลาง

3 กรรณิการ์ ม่ิงเมือง 26 ณัฐพล บุญรอด

4 กาญจนา ทิพวงค์ 27 ณัฐวัตร ล าภา

5 กิตติพงศ์ แดงประสิทธิพร 28 ดุสิตา เสียงเย็น

6 กิตติศักด์ิ น้ าเพชร 29 ตฤณ รัศมีธานินทร์

7 คชาภรณ์ หล่าธรรม 30 ถิรวัฒน์ ทองบ่อ

8 คณิศร์ บรรลุศิลป์ 31 ธนวัฒน์ พรมกุล

9 จักริน สิริกุลธร 32 ธนวินท์ ทิพยธร

10 จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ 33 ธนากร แสงกุดเลาะ

11 จิดาภา ชมช่ืน 34 ธนากร อยู่ยัง

12 จิตวิสุทธ์ิ หมวกเอ่ียม 35 ธรรมนูญ ลาภโชค

13 จุฑารัตน์ สร้อยทองค า 36 ธราเทพ แว่นศิลา

14 เจษฎา ชุมพล 37 ธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์

15 ชนินทร์ มาศสุข 38 นนท์ปวิธ เดชบุญ

16 ชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์ 39 นนทวัฒน์ ยศปินตา

17 ชลดรงค์ กันภัย 40 นฤมล ถีสูงเนิน

18 ชลธี บุญวัง 41 นัทธพงศ์ จันทะเมธิ

19 ชลินทร วังโน 42 นิชาภา ประกาศวุฒิชน

20 ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ 43 นิรมล เหลืองอ่อน

21 ชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ 44 ปฏิภาณ กะตะศิลา

22 ชินภัทร ชินภัทร 45 ปณวัตร วิชัยวงษ์

23 ชุติธร อ่ิมทัศไนย 46 ปติญญา พิลาศรี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเรียนออนไลน์
TN09 006 แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงในระบบการผลิต (ทักษะด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดต้นทุนการผลิต)
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47 ปภาวี คุ่ยครอง 71 ศิริรัตน์ ทันหิกรณ์

48 ปริชาติ ปะตังเวสัง 72 ศิวัตม์ พลอินทร์

49 ปาจรีย์ เจริญศรี 73 ศุภกร รังชัยภูมิ

50 ปาณิสรา หาดขุนทด 74 ศุภวิชญ์ มาริชิน

51 พรรณทิภา ปล่ังกลาง 75 สร้อยสุดา ศรีโสดาพล

52 พัชราภรณ์ ค าเสนา 76 สิรินทิพย์ นิลประดับ

53 พิทยา พงษ์เพ็ง 77 สุเทพ โลหณุต

54 ไพศาล ตวยกระโทก 78 สุพรรษา มุสิกะเจริญ

55 ภควันต์ ทะสังขา 79 สุภชัย ย่ิงจอหอ

56 ภาคภูมิ สู่แสนสุข 80 สุภาพรรณ สารสุข

57 ภูธเนศ เพ็งพันธ์ 81 สุเมธ ศิริรจน์

58 มนัสชัย ชฎาวุฒิ 82 สุรพงษ์ เกียรติพงสา 

59 มาริษา ธงพุดซา 83 สุวนันท์ ธรรมซุย

60 เมธารักษ์ จอกพุดซา 84 แสณภูมิ ทรงไตรย์

61 รังสรรค์ สิริวรจรรยาดี 85 อนันตญา ทิมทอง

62 รัชชานนท์ บัวชุม 86 อภิญญา ประสาทศิลป์

63 รัตติพร เปรมาสวัสด์ิ 87 เอกพันธ์ แก้วจันทร์

64 รัตติยากร งามผิวเหลือง 88 เอกวลี จิตรณรงค์

65 วรรธนัย พงษ์ธรรม 89 วาชัญ แสนธิ

66 วัชรศักด์ิ จงไกรรัตนกุล 90

67 วัชรินทร์ เพ่ิมผล 91

68 วิเชียร แก้วมณีชัย 92

69 ศรัณยา มาลาสินธ์ุ 93

70 ศรายุธ บุญยศ 94




