
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานผู้อำนวยการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร. ๗๙๑๑ 

ที ่ อว ๐๖๒๔.๘/ว ๐๐๑                        วันที ่  ๔  มกราคม   ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑ ชุด 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ  หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล 
และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพ่ือพัฒนาและเพ่ือให้เกิดทักษะที่ติดตัว   
จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวในยุคดิจิทัลให้เหมาะสม       
กับการเรียนอุดมศึกษา   

 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมอบรม       
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัล
ในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕         
ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามกำหนดการ และลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านแบบทดสอบหลังการอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตร ซึ่งสามารถ 
ดาวน์โหลดด้วยตนเอง และสำนักวิทยบริการ ฯ จะได้ส่งมอบสรุปผลการสอบให้กับทางคณะฯ หลังการอบรม
เสร็จสิ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ) 
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 

 
เนื้อหาการอบรม 

• สิทธิและความรบัผิดชอบ (Digital Right) 

• การเข้าถงึดิจิทัล (Digital Access) 

• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) 

• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety) 

• การรูเ้ท่าทันสือ่และสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

• มารยาทในสงัคมดิจิทัล (Digital Etiquette) 

• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) 

• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce) 

• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) 

• โครงสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

• การแบ่งปันไฟล ์

• การสำรองข้อมูล และการคนืค่า 

• ระบบคอมพวิเตอร์คลาวด ์

• อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่

• ฮารด์แวร ์



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

9 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

การศึกษาปฐมวัย Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

9 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

คณิตศาสตร ์ Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

9 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

ดนตรีศึกษา (กลุ่มวชิาดนตรี
ตะวันตก) 

Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

9 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

ดนตรีศึกษา (กลุ่มวชิาดนตรีไทย) Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 

9 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

 
  

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

9 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

นาฏศิลป ์ Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

9 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

พลศึกษา Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

9 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

ฟิสิกส ์ Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

9 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

ภาษาไทย Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 

9 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

ภาษาอังกฤษ Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

 
  

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

15 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

15 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

ศิลปศึกษา Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

15 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

สังคมศึกษา Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

  



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

15 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยวีิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ศิลปะและการออกแบบ 

Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 

15 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา  
เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

 

13.00 – 16.00 

วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 
15 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 

Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 

วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

15 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

พยาบาลศาสตร ์ Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

15 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

การพัฒนาสังคม ดนตรีสากล 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

15 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

นิติศาสตร ์ Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 

15 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

ภาษาไทย ศิลปะดิจทิัล Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

 
  

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

16 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ห้อง 1 

Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

16 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ห้อง 2 

Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

16 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

รัฐประศาสนศาสตร์ 1 Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

16 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

รัฐประศาสนศาสตร์ 2 Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

16 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
ภูมิศาสตร์ 

Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

 

13.00 – 16.00 

วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

16 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

สาธารณสขุศาสตร์ 1 Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

16 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

วิทยาศาสตร์การกีฬา Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

16 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

นวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ
ประยุกต ์

Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

 
  

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

16 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องที่ 1 Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 

16 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องที่ 2 Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการการจัดการ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

23 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

การเงินและการธนาคาร การ
จัดการ 

Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

23 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

การตลาด การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

23 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

23 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

บัญชี ห้อง 1 Google Meet ห้อง 4 

 
https://bit.ly/dl1-room4 

อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง 
นายพีคอน หมายสุข 

23 ม.ค. 2565  
09.00 – 12.00 

บัญชี ห้อง 2  
การสื่อสารมวลชน 

Google Meet ห้อง 5  

 
https://bit.ly/dl1-room5 

อาจารย์วราวุธ จอสงูเนิน 
นายธนกฤต ทะนวนรัมย ์

 
  

https://bit.ly/dl1-room5


กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการการจัดการ 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

23 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

เศรษฐศาสตร์ Google Meet ห้อง 1 

 
https://bit.ly/dl1-room1 

อาจารย์ชลทั รังสิมาเทวัญ 
นายยุทธนา อาจทวีกุล 

 
 



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
วัน เวลา สาขาวชิา ห้องอบรม วิทยากร 

23 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมง 

Google Meet ห้อง 2 

 
https://bit.ly/dl1-room2 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นางสาววีราพัชร์  ปญุญพัฒนศริิ 

23 ม.ค. 2565  
13.00 – 16.00 

สัตวศาสตร ์ Google Meet ห้อง 3 

 
https://bit.ly/dl1-room3 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอภิสิทธิ์ธำรง แสงเสดาะ 

 


