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1 ผศ. ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ nutthapat.ke@ssru.ac.th

2 นางสาว ภัททิยา ตรัยท่ีพ่ึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

pattiya.tr@ssru.ac.th

3 นาย วิทยา ขาวผ้วน นักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง s64123491029@ssru.ac.th

4 นาย อภินัทธ์ ก้องเสนาะ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม s63122520022@ssru.ac.th

5 นาง ธัญลดา เล้ียงอยู่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ thanyalada.li@ssru.ac.th

6 ดร. สุจิตรา ริมดุสิต บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ sujitar.su@ssru.ac.th

7 นาย ณัฐวุฒิ ท่อนค า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

natthawut.th@ssru.ac.th

8 นาย สุภาส อมรฉันทนากร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

supas.amo@ssru.ac.th

9 นางสาว ภิญญา ชัยสงคราม บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ phinyar.ch@ssru.ac.th

10 นางสาว อาทิตยา ไวยเนตร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405075@ssru.ac.th

11 นางสาว พิมพ์ชนก ส ารวมสุข นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405127@ssru.ac.th

12 นาย ธเนศพล คลังเพ็ชร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405062@ssru.ac.th

13 นางสาว ทัศนียวรรณ บุญเรือน นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405046@ssru.ac.th

14 นางสาว ณัฐกฤตา ทองขัด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง natkitta.to@ssru.ac.th

15 นางสาว ธิราพร ภาภักดี นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405048@ssru.ac.th

16 นางสาว นันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ nantapat.le@ssru.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิเข้ำเรียน Coursera
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17 นาย เอกชัย ด้วงเอ้ียง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ akechai.do@ssru.ac.th

18 นาย ลือชัย ทิพรังศรี บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ luechai.ti@ssru.ac.th

19 นาย คงศักด์ิ บุญอาชาทอง บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ kongsak.bo@ssru.ac.th

20 นางสาว ณัฐวดี พรหมสอน นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405117@ssru.ac.th

21 นางสาว ณัฐชา ไกรฤกษ์ไพบูลย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405087@ssru.ac.th

22 นาย อรรคพล ธรรมบุตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ akaphon.th@ssru.ac.th

23 นางสาว อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ alisa.ri@ssru.ac.th

24 นางสาว สุวัจณี บุพลับ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405133@ssru.ac.th

25 นางสาว ณัฐชา ล้ีปัญญาพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตนครปฐม nattacha.le@ssru.ac.th

26 นางสาว โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ sommaya.pr@ssru.ac.th

27 นางสาว ศิริวรรณ ล่ิมม่ัน นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405057@ssru.ac.th

28 นาย กิตติพัฒน์ บัวเล็ก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี kittipat.bu@ssru.ac.th

29 นางสาว กานต์นภัส ช้ าเกตุ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน karnnapat.ch@ssru.ac.th

30 นางสาว วราภรณ์ วิมุกตะลพ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน waraporn.wi@ssru.ac.th

31 นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน pakornyos.wi@ssru.ac.th

32 ดร. อนัญญา บรรยงพิศุทธ์ิ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ananya.ba@ssru.ac.th

33 นางสาว นุชรี ทองค า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน nucharee.th@ssru.ac.th

34 นางสาว รุ้งอัมพร เบญจกาญจน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน rungamporn.be@ssru.ac.th
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35 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญประสพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน jutatip.po@ssru.ac.th

36 นางสาว สุนิสา ทองใบอ่อน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน sunisa.to@ssru.ac.th

37 นางสาว อัมพิกา เล่าประวัติชัย บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ampika.la@ssru.ac.th

38 นางสาว วิชุดา ขุนหนู บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ wichuda.ku@ssru.ac.th

39 นางสาว วรางคณา ศิริหงษ์ทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี warangkana.si@ssru.ac.th

40 นาย คุณากร พูลทรัพย์ นักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง s64123487014@ssru.ac.th

41 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถพล เทิดขวัญชัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตนครปฐม attapol.th@ssru.ac.th

42 นาง อังคณา สุขวิเศษ บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ aungkana.su@ssru.ac.th

43 นางสาว ภัค กิระนันทวัฒน์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน bhuk.ki@ssru.ac.th

44 นาย ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ saranpat.bo@ssru.ac.th

45 ผศ. สุพันธ์วดี ไวยรูป บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ suphanwadee.wa@ssru.ac.th

46 นางสาว ศรัญญา หนูนาค บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม sarunya.no@ssru.ac.th

47 นางสาว ดิษิรา ผางสง่า บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ disira.ph@ssru.ac.th

48 ผศ.ดร. พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง pimchana.sr@ssru.ac.th

49 นาย ดิฐชัย ทับทิมทอง นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s62131110023@ssru.ac.th

50 นางสาว จินต์จิรา บุญชูตระกูล บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ chinchira.bu@ssru.ac.th

51 นางสาว ชลธร เทียมแก้ว นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ s62127312069@ssru.ac.th

52 นาง กรกมล ชูช่วย บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ kornkamol.ch@ssru.ac.th
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53 นาง อาริยา ภู่ระหงษ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ariya.po@ssru.ac.th

54 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ล้ี บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ saowalak.sa@ssru.ac.th

55 นางสาว นฤมล ชาญจินดา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักทรัพย์สินและรายได้ narumon.cha@ssru.ac.th

56 นางสาว กฤติกา ผลเกิด บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ krittika.ph@ssru.ac.th

57 นางสาว วรรษมล แสนทวีสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา watsamon.sa@ssru.ac.th

58 นาย อนุพันธ์ สุทธิมาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา anuphan.su@ssru.ac.th

59 นางสาว ลักขณา นาคกล่อม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักศิลปะและวัฒนะธรรม lakkana.na@ssru.ac.th

60 นางสาว ณัฐชา วัฒนประภา บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี natcha.wa@ssru.ac.th

61 นาง อัญชนา สุขสมจิตร บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ anchana.so@ssru.ac.th

62 อาจารย์ ดร. อโนชา โรจนพานิช บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ anocha.ro@ssru.ac.th

63 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ teeraporn.pl@ssru.ac.th

64 นางสาว สุภาภรณ์ วิมลชัยฤกษ์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ supaporn.wi@ssru.ac.th

65 นาง อังค์วรา เหลืองนภา บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ angvarrah.li@ssru.ac.th

66 นาย ณัฏฐกฤษฏ์ิ เหลืองนภา นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11027@ssru.ac.th

67 นางสาว รัตติกาล อินเรือง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s63123405098@ssru.ac.th

68 นางสาว ฉันทกาญจน์ ม่ังแว่น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี chantakarn.ma@ssru.ac.th

69 นางสาว ภิญดา มะโนขันธ์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s63123405065@ssru.ac.th

70 นางสาว ปฏิญญา ปราชญ์เปร่ือง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s61123405125@ssru.ac.th
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71 นางสาว เพ็ญนภา สารรักษ์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s63123405041@ssru.ac.th

72 นางสาว อรรถจิรา สงจันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ autjira.so@ssru.ac.th

73 นางสาว สุพัตรา สงผอม นักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ s62123322056@ssru.ac.th

74 รศ.ดร. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ chaweewan.ka@ssru.ac.th

75 นาย สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ sirithanatharathorn.ji@ssru.ac.th

76 นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยคงมี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี thidarath.ru@ssru.ac.th

77 ผศ.ดร. มณิศา วศินารมณ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ manissa.va@ssru.ac.th

78 ผศ.ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ sasiporn.ph@ssru.ac.th

79 รศ.ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธ์ิ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ duangsamorn.ru@ssru.ac.th

80 นางสาว ณิชา รอดจากทุกข์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ s62127312062@ssru.ac.th

81 นางสาว โชติกา อาทิเวช นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ s63127337037@ssru.ac.th

82 นาย สืบสวัสด์ิ วุฒิวรดิษฐ์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง suebsawad.vu@ssru.ac.th

83 นางสาว พิมพ์นิภา พราหมณ์สุวรรณ์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s62131110029@ssru.ac.th

84 นางสาว กัลยรัตน์ ธะนาไสย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s62121113059@ssru.ac.th

85 นาง เกษรา บัวเล็ก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย kedsara.tr@ssru.ac.th

86 นาย จักริน สุขเจริญ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s62131111043@ssru.ac.th

87 นางสาว มารีวัน หมาดท้ิง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405012@ssru.ac.th

88 นาย ธนบดี ศิลป์สรรค์ศิริ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s63121108076@ssru.ac.th



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยำลัย อีเมล

89 นาย ปริญญา จันต๊ะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ s63123321057@ssru.ac.th

90 นางสาว วราภรณ์ ไชยพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ waraporn.ch@ssru.ac.th

91 นาย วัชรวิชย์ เพ่ิมสินพานทอง บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ watcharawish.pe@ssru.ac.th

92 ผศ. จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม jitravadee.ro@ssru.ac.th

93 นางสาว มัณฑิตา กล้าพังเทียม นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s63123403062@ssru.ac.th

94 นาย ธันวบัณฑิต ยศค าลือ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี s63122201024@ssru.ac.th

95 นางสาว กนกวรรณ คชพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง kanokwan.ko@ssru.ac.th

96 นาย ธีรวัฒน์ พูลพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักทรัพย์สินและรายได้ teerawat.po@ssru.ac.th

97 นางสาว จามจุรี โสมเกตริน นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม s64122538003@ssru.ac.th

98 นาย ทักษะ ปาระแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี taksa.pa@ssru.ac.th

99 ดร. จารุมน หนูคง บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jarumon.no@ssru.ac.th

100 นาย สถาปัตย์ กิลาโส บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ sathapath.ki@ssru.ac.th

101 นางสาว จารวัล ของอ่อน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี jarawan.kh@ssru.ac.th

102 นางสาว พรรณผกา แก้วติน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี panpaka.ka@ssru.ac.th

103 นางสาว อิสรา สังข์ประเสริฐ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี isara.sa@ssru.ac.th

104 นางสาว ศศิรัศม์ รักชาติ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s64121110012@ssru.ac.th

105 นางสาว เบญญา หวังมหาพร บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ benya.wh@ssru.ac.th

106 นางสาว นันท์นลิน อินเสมียน บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ nannalin.in@ssru.ac.th



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยำลัย อีเมล

107 นาย ชินกฤต อุดมลาภไพศาล บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ chinnagrit.ud@ssru.ac.th

108 นางสาว ชลลดา ชูวณิชชานนท์ บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ chonlada.chu@ssru.ac.th

109 นางสาว สุธิดา สิงหราช บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ sutida.si@ssru.ac.th

110 นางสาว ฝอยทอง สาครวรรณศักด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี phoithong.sa@ssru.ac.th

111 อ.ดร. ไสว ศิริทองถาวร บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ sawai.si@ssru.ac.th

112 นาย พรเพ่ิม แซ่โง้ว บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ pornperm.sa@ssru.ac.th

113 นาย ณยศ กุลพานิช บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ nayot.ku@ssru.ac.th

114 นางสาว พรหมพร ดอกระก า นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s62123405112@ssru.ac.th

115 นางสาว รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ rumpapak.lu@ssru.ac.th

116 นาย พิบูลย์ พูม่วง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี phibool.ph@ssru.ac.th

117 นางสาว รัตติกาล พลภักดี นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405011@ssru.ac.th

118 ดร. ดุษฎี นิลด า บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ dusadee.ni@ssru.ac.th

119 นางสาว สุรีพร พวงทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

suriporn.ph@ssru.ac.th

120 ดร. กฤษณะ เช้ือชัยนาท บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ krisana.ch@ssru.ac.th

121 ดร. วลีรัตน์ แสงไชย บุคลากรสายวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี waleerat.sa@ssru.ac.th

122 ผศ.ดร. สมศักด์ิ คล้ายสังข์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ somsak.kl@ssru.ac.th

123 นางสาว ณาณิศา จารุเศรษฐ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s62123405111@ssru.ac.th

124 นางสาว พัชรมัย เอ่ียมส าอางค์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123405144@ssru.ac.th



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยำลัย อีเมล

125 ดร. บัญยง พูลทรัพย์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ banyong.ph@ssru.ac.th

126 นางสาว เพ็ญสิริรัช ล้ีประกอบบุญ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11092@ssru.ac.th

127 นางสาว อภิรตา จันทรศรี นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11022@ssru.ac.th

128 นางสาว ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11046@ssru.ac.th

129 นางสาว ญาณิศา อุ่นจิตต์พันธ์ุ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11045@ssru.ac.th

130 นางสาว ศุภิสรา การุณรังษีวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11057@ssru.ac.th

131 ดร. ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ luckwirun.ch@ssru.ac.th

132 นางสาว ภคพร เท่ียวรอบ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ phakaphon.ta@ssru.ac.th

133 นาง สุภาวดี โพธิเวชกุล บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ supavadee.po@ssru.ac.th

134 นางสาว รชฏวรรณ โพธ์ิสาราช นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ sd11094@ssru.ac.th

135 นางสาว อัญชลี กันจู บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี unchalee.gu@ssru.ac.th

136 นาย จิรายุธ พาหละ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s62131109011@ssru.ac.th

137 นาย วราพงษ์ ท่าขนุน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย warapong.th@ssru.ac.th

138 นาย สมทบ แก้วเช้ือ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ somtop.ke@ssru.ac.th

139 ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ phakamas.ji@ssru.ac.th

140 นาย คณิน ไพรวันรัตน์ บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ khanin.ph@ssru.ac.th

141 นาย เปรม ธนไตรภพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

prem.th@ssru.ac.th

142 นาย ธีรพล จันทรา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี thiraphon.ch@ssru.ac.th



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยำลัย อีเมล

143 ผศ. วินัย หม่ันคติธรรม บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม winai.ma@ssru.ac.th

144 นางสาว วรณัน วรมงคล บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม voranun.vo@ssru.ac.th

145 นาย รวิ อุตตมธนินทร์ บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ravi.ut@ssru.ac.th

146 นาง จันทนา แจ้งเจนเวทย์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ chantana.ch@ssru.ac.th

147 นางสาว ขวัญใจ สุขก้อน บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม khwanchai.su@ssru.ac.th

          *** หมำยเหตุ  ผู้ได้รับสิทธ์ิ เลือกคอร์สลงทะเบียนเรียน (Enrolled) ภายใน 7 วัน หากเกินก าหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณามอบสิทธ์ิให้ท่านอ่ืนต่อไป



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยลัย อีเมล
1 ผศ.ดร. ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ siriwan.sak@ssru.ac.th

2 นางสาว อัจฉราพรรณ ได้พร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ atcharapun.da@ssru.ac.th

3 นาย พรรษวุฒิ ชีระภากร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ pasawut.ch@ssru.ac.th

4 นาย รัตนกูล กองผา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ rattanakul.ko@ssru.ac.th

5 นาย วราวุธ ช่ืนครุฑ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ warawut.ch@ssru.ac.th

6 นางสาว ร าไพพรรณ จับสูงเนิน นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ s62127315015@ssru.ac.th
7 นางสาว อริสา อ้นแสน นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ s62127315039@ssru.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิ Coursera วันท่ี 8 มีนำคม 2565

*** หมำยเหตุ ผู้ได้รับสิทธ์ิ เลือกคอร์สลงทะเบียนเรียน (Enrolled) ภายใน 7 วัน หากเกินก าหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณามอบสิทธ์ิให้ท่านอ่ืนต่อไป



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยลัย ช่ือผู้ใช้
1 นาย ส่งเสริม วจีทองรัตนา บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ songserm.wa@ssru.ac.th
2 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย สู่เพ่ือน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ tawatchai.so@ssru.ac.th

3 นาย นราศักด์ิ ภูนาพลอย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

narasak.ph@ssru.ac.th

4 นาย คงศักด์ิ บุญอาชาทอง บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ kongsak.bo@ssru.ac.th
5 นาย ศักรินทร์ ศรีอุปโย บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ sakarin.sr@ssru.ac.th
6 ดร. กมลลักษณ์ โพธ์ิพันธ์ุ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ kamonluk.ph@ssru.ac.th
7 นาง สุนิษา เพ็ญทรัพย์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ sunisa.pe@ssru.ac.th
8 นางสาว ณิรัญสา ธนะสุพรรณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักทรัพย์สินและรายได้ niransa.th@ssru.ac.th
9 นางสาว จิณห์จุฑา ศรีเหรา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ jinjutha.sr@ssru.ac.th
10 ผศ.ดร. กรรนภัทร กันแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ kunnapat.ka@ssru.ac.th
11 ผศ. กัญภัส อู่ตะเภา บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ kanyapat.ut@ssru.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิ Coursera วันท่ี 9 มีนำคม 2565

*** หมำยเหตุ ผู้ได้รับสิทธ์ิ เลือกคอร์สลงทะเบียนเรียน (Enrolled) ภายใน 7 วัน หากเกินก าหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณามอบสิทธ์ิให้ท่านอ่ืนต่อไป



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยลัย ช่ือผู้ใช้
1 นางสาว มาลัยพรรณ ป้ันทรัพย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี malaiphan.pa@ssru.ac.th
2 นางสาว อังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี aungsumalin.no@ssru.ac.th
3 นาย ปิติพจน์ แซ่เล็ก บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน pitiphoj.sa@ssru.ac.th
4 ผศ. ดร. ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน natapat.ar@ssru.ac.th
5 นาย วุธิพันธ์ุ แย้มบรรทม นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s64121115066@ssru.ac.th
6 ดร. บุญทอง บุญทวี บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ boonthong.bo@ssru.ac.th
7 นาย วุฒิไกร ประวัติพงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม wuttikrai.pr@ssru.ac.th
8 นางสาว กังสดาร แตงน้อย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตนครปฐม kangsadarn.ta@ssru.ac.th
9 นาง กรวินท์ กังวล บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ korawin.ku@ssru.ac.th
10 น.ส. ผกาวดี ตรีระศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตนครปฐม pakawadee.tr@ssru.ac.th
11 น.ส. รักชนก รัตนะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rakchanok.ra@ssru.ac.th
12 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นิธิมา แก้วมณี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ nitima.ka@ssru.ac.th
13 นาง ชนิดา ชิราพฤกษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ chanida.ch@ssru.ac.th
14 นางสาว พุ่มพวง กล้าหาญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี pumpuang.kl@ssru.ac.th

15 นางสาว จินตนา ด ารงสันติธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (สสสร.)

chintana.du@ssru.ac.th

16 นางสาว สุภาพร สปีคแมน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ supaporn.sp@ssru.ac.th
17 นาย กฤษณ์ปกรณ์ บุญมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ kitpakorn.bo@ssru.ac.th
18 นางสาว วาสนา แสงพรหม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ wassana.sa@ssru.ac.th
19 นางสาว กัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ kunphattha.ho@ssru.ac.th
20 นางสาว ณัตินี ธนสถิตย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s63123405081@ssru.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิ Coursera วันท่ี 10 มีนำคม 2565



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยลัย ช่ือผู้ใช้
ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิ Coursera วันท่ี 10 มีนำคม 2565

21 นางสาว สุลาวรรณ เพ็ชรแอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ sulawan.ph@ssru.ac.th
22 นาย วีรพจน์ รัตนวาร บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ weerapoot.ru@ssru.ac.th
23 นางสาว จันทิมา หวังสมโชค บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ chantima.wa@ssru.ac.th
24 อาจารย์ นภาศรี สุวรรณโชติ บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ napasri.su@ssru.ac.th
25 ผศ. ดร. สิริอร จ าปาทอง บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ siriorn.ch@ssru.ac.th
26 นางสาว ภัทรนิษฐ์ โรจนาวิศิษฐ์ นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย s63563803001@ssru.ac.th
27 นางสาว ธิดาดาว เดชศรี บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ thidadow.de@ssru.ac.th
28 นางสาว นิศาชล นันทญาณกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตนครปฐม nisachon.na@ssru.ac.th
29 นาง ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ tasanee.sa@ssru.ac.th
30 อาจารย์ ดร. เศรษฐกาล โปร่งนุช บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม sethakarn.pr@ssru.ac.th

*** หมำยเหตุ ผู้ได้รับสิทธ์ิ เลือกคอร์สลงทะเบียนเรียน (Enrolled) ภายใน 7 วัน หากเกินก าหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณามอบสิทธ์ิให้ท่านอ่ืนต่อไป



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยลัย ช่ือผู้ใช้
1 นางสาว สุภัสสรา บุญเพ็ชร์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s64121110027@ssru.ac.th
2 นาย วรงกร แจ่มผัญญา นักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ s64123328048@ssru.ac.th
3 นาย สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ smithinon.th@ssru.ac.th
4 นางสาว วรุณญา อัจฉริยบดี บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ warunya.aj@ssru.ac.th
5 นางสาว อัญชา แดงทองดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ancha.da@ssru.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิ Coursera วันท่ี 11 มีนำคม 2565

*** หมำยเหตุ ผู้ได้รับสิทธ์ิ เลือกคอร์สลงทะเบียนเรียน (Enrolled) ภายใน 7 วัน หากเกินก าหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณามอบสิทธ์ิให้ท่านอ่ืนต่อไป



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยำลัย อีเมล

1 ผศ.ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ sittichai.th@ssru.ac.th
2 ผศ. ปราณี ตรีทศกุล บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ pranee.tr@ssru.ac.th
3 อาจารย์ ดร. ภูดิศ นอขุนทด บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง phudit.no@ssru.ac.th
4 นาย ณัฐ พลอยอ่อง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ nat.pl@ssru.ac.th
5 ผศ. ชุติมา คล้ายสังข์ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ chutima.kl@ssru.ac.th

6 นาง สาธิยา ภูนาพลอย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ satiya.ph@ssru.ac.th

7 นางสาว ณัฏฐิญา นุชนาง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ nattiya.nu@ssru.ac.th

8 นางสาว จิตลัดดา วรรณวงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ jitlada.wa@ssru.ac.th

9 นางสาว ปพิชญา ศิลปักษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ paphitchaya.si@ssru.ac.th

10 ดร. อุดมพร ย่ิงไพบูลย์สุข บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ udomporn.yi@ssru.ac.th
11 นาย สุรศักด์ิ วรรณราม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ surasak.wa@ssru.ac.th

12 นาย ไพฑูรย์ เจริญภักตร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ paitoon.ch@ssru.ac.th

13 น.ส. ดนยา ด่านสวัสด์ิ บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ danaya.da@ssru.ac.th
14 นาง นัดดาภา จิตต์แจ้ง บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง naddapa.ch@ssru.ac.th

15 นาย สุรเดช อะสิพงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ suradet.as@ssru.ac.th

16 นางสาว ภาวดี โตโสภณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี pawadee.to@ssru.ac.th
17 นางสาว เดือนเพ็ญ ดวงธนู บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ deanpen.du@ssru.ac.th
18 นางสาว ศิริธรรม จิตต์งาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ sirithum.ch@ssru.ac.th
19 นางสาว ฐานิต จ่ันขาว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ thanit.ch@ssru.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิเข้ำเรียน Coursera เพ่ิมเติม



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล สถำนภำพ หน่วยงำน / คณะ / วิทยำลัย อีเมล

20 นาย ฐิติรัตน์ ท่าจีน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี thitirat.th@ssru.ac.th

21 นางสาว วิมลวรรณ นาคะสันต์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ wimonwan.na@ssru.ac.th

22 นางสาว กัณตรา เลิศไกรลาศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ kantra.la@ssru.ac.th

23 นางสาว ศิริกร อยู่ยง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ sirikorn.yo@ssru.ac.th

24 น.ส. รัชนีวรรณ พันธ์บัว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ rutchanewan.pa@ssru.ac.th

25 นางสาว ฐิตารีย์ จิตรประทุม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ thitharee.ji@ssru.ac.th
26 นางสาว ศศิธร เจตานนท์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ sasitorn.ch@ssru.ac.th
27 นางสาว ธีราภรณ์ จุมรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ teeraporn.ju@ssru.ac.th
28 นาย ภูมิรัตน์ ภิรมย์รัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี phoomrat.bh@ssru.ac.th
29 ดร. พรรณี โรจนเบญจกุล บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ phannee.ro@ssru.ac.th
30 นาย ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ tonphon.sa@gmail.ac.th
31 น.ส. นิสรา แพทย์รังษี บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ nisara.pa@ssru.ac.th
32 นางสาว ฉัตรฑริกา เกิดสวัสด์ิ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s64551701023@ssru.ac.th

33 นางสาว เนตรนภา เหลืองสอาด บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ natenapa.lu@ssru.ac.th

34 นางสาว กฤษณา อารีย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ krisana.ar@ssru.ac.th

35 ผศ. ตีรวิชช์ ทินประภา บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ teerawit.ti@ssru.ac.th
36 นาย อชิระ นพดลไชย นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s62121110063@ssru.ac.th

37 นางสาว อลิสา พจนารถ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ alisa.pu@ssru.ac.th

38 นางสาว กัลยากร ทองมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (สสสร.) kanyakorn.th@ssru.ac.th
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39 นางสาว ณัฏฐณิชา วิทยาถาวร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (สสสร.) natthanicha.wi@ssru.ac.th

40 นางสาว ฐณัฏภ์ศิกาญ ธนกฤษชณันฎ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี thanutsikarn.th@ssru.ac.th
41 ผศ. วีระ โชติธรรมาภรณ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม weera.ch@ssru.ac.th
42 นาย ภิรายุ แสนบุดดา บุคลากรสายวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี phirayu.sa@ssru.ac.th
43 นางสาว สุวิมล คุปติวุฒิ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี suwimon.ko@ssru.ac.th

44 นางสาว จิติมา เสือทอง บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม jitima.su@ssru.ac.th
45 นางสาว พลอยไพลิน อภัยโส นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ s64123404060@ssru.ac.th
46 นาย พงษ์ทัศน์ จิตตฤกษ์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ s63121108017@ssru.ac.th

47 นางสาว สุพัฒตรา ซัง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ suphattra.su@ssru.ac.th

48 นางสาว กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kunyanuth.ku@ssru.ac.th
49 นางสาว นารีนาถ รักสุนทร บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม nareenart.ra@ssru.ac.th
50 ผศ. ชเนศ วรรณะ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี chanate.wa@ssru.ac.th
51 อาจารย์ ภาชญา เช่ียวชาญ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี phachaya.ch@ssru.ac.th
52 ผศ. ดร. มณฑารพ สุธาธรรม บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี montarop.su@ssru.ac.th
53 รศ.ดร. นิศากร สังวาระนที บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nisakorn.su@ssru.ac.th
54 ผศ.ดร. ปิยดา วงศ์วิวัฒน์ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี piyada.wo@ssru.ac.th
55 ผศ.ดร โสพิศ สว่างจิตร บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sopid.sa@ssru.ac.th
56 ผศ ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี narun.lu@ssru.ac.th
57 ผศ.ดร. ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sansanee.sa@ssru.ac.th
58 ผศ.ดร. วนิดา วอนสวัสด์ิ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี wanida.wo@ssru.ac.th

59 นางสาว สาริสา ป่ินค า บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sarisa.pi@ssru.ac.th

60 รศ.ดร ศิริลักษณ์ นามวงษ์ บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ sirilak.na@ssru.ac.th

61 นางสาว จิตรลดา ชูมี บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jitlada.ch@ssru.ac.th
62 ผศ ธนขวัญ บุษบัน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tanakwun.bu@ssru.ac.th

mailto:suwimon.ko@ssru.ac.th
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63 นางสาว พิมลพร พงศ์ทองค า บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pimonporn.po@ssru.ac.th
64 ผศ.ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tatsanawalai.ut@ssru.ac.th
65 นางสาว จิราพร วีณุตตรานนท์ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jiraporn.we@ssru.ac.th
66 ผศ.ดร. พรรณทิพย์ กาหยี บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pantip.ka@ssru.ac.th
67 นาย รัตนชัย ไทยประทุม บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี rutanachai.th@ssru.ac.th
68 ผศ.ดร. สุมิตรา นวลมีศรี บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sumitra.nu@ssru.ac.th
69 ผศ. ธนัฐ กรอบทอง บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี thanat.kr@ssru.ac.th
70 นาง จารุวรรณ ฉัตรท บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jaruwan.ch@ssru.ac.th
71 ผศ. กัญญารัตน์ บุษบรรณ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kanyarat.bu@ssru.ac.th
72 นาย ธนดล อามาตพล บุคลากรสายวิชาการ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี tanadol.ar@ssru.ac.th
73 นาย สาริศ เสาวนะ นักศึกษา ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี s61122202055@ssru.ac.th

          *** หมำยเหตุ  ผู้ได้รับสิทธ์ิ เลือกคอร์สลงทะเบียนเรียน (Enrolled) ภายใน 7 วัน หากเกินก าหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณามอบสิทธ์ิให้ท่านอ่ืนต่อไป




