






ตารางฝึกงานนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 12 คน 
วันที่ 23 กันยายน – 28 ตุลาคม 2562 

รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. 

 
 

วันที่ สถานที่ฝึกงาน 
ห้องหนังสือส ารอง 
อาคาร 2 ชั้น 5 

ห้องบริการหนังสือทั่วไป 
และหนังสือเยาวชน 

 อาคาร 2 ชั้น 2 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 

 
 

นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 
นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์ 
นางสาวคนธนันท์  กลิ่นค าดี 
นางสาวปวีณ์นุช  มัจฉวานิช 
นางสาวแก้วกัลยา  จันทค าภา 
นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง 

นางสาววชิรญา  ภัทรบวรกุล 
นางสาวปภาดา  บุตรจง 
นายณัฐดนัย  เบญมูซา 
นายจักรภัทร์  เลิศม่ันคง 
นางสาวบุณรดา  สินสุวัฒนากุล 
นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ 

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 
นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์ 
นางสาวคนธนันท์  กลิ่นค าดี 
นางสาวปวีณ์นุช  มัจฉวานิช 
นางสาวแก้วกัลยา  จันทค าภา 
นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง 

นางสาววชิรญา  ภัทรบวรกุล 
นางสาวปภาดา  บุตรจง 
นายณัฐดนัย  เบญมูซา 
นายจักรภัทร์  เลิศม่ันคง 
นางสาวบุณรดา  สินสุวัฒนากุล 
นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 
 

นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 
นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์ 
นางสาวคนธนันท์  กลิ่นค าดี 
นางสาวปวีณ์นุช  มัจฉวานิช 
นางสาวแก้วกัลยา  จันทค าภา 
นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง 

นางสาววชิรญา  ภัทรบวรกุล 
นางสาวปภาดา  บุตรจง 
นายณัฐดนัย  เบญมูซา 
นายจักรภัทร์  เลิศม่ันคง 
นางสาวบุณรดา  สินสุวัฒนากุล 
นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 
 
 

นางสาววชิรญา  ภัทรบวรกุล 
นางสาวปภาดา  บุตรจง 
นายณัฐดนัย  เบญมูซา 
นายจักรภัทร์  เลิศม่ันคง 
นางสาวบุณรดา  สินสุวัฒนากุล 
นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ 

นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 
นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์ 
นางสาวคนธนันท์  กลิ่นค าดี 
นางสาวปวีณ์นุช  มัจฉวานิช 
นางสาวแก้วกัลยา  จันทค าภา 
นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 
 
 

นางสาววชิรญา  ภัทรบวรกุล 
นางสาวปภาดา  บุตรจง 
นายณัฐดนัย  เบญมูซา 
นายจักรภัทร์  เลิศม่ันคง 
นางสาวบุณรดา  สินสุวัฒนากุล 
นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ 

นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 
นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์ 
นางสาวคนธนันท์  กลิ่นค าดี 
นางสาวปวีณ์นุช  มัจฉวานิช 
นางสาวแก้วกัลยา  จันทค าภา 
นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง 



ตารางฝึกงานนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 12 คน 
วันที่ 23 กันยายน – 28 ตุลาคม 2562 

รอบเช้า 13.00 – 16.00 น. 

 
 

วันที่ สถานที่ฝึกงาน 
ห้องหนังสือส ารอง 
อาคาร 2 ชั้น 5 

ห้องบริการหนังสือทั่วไป 
และหนังสือเยาวชน 

 อาคาร 2 ช้ัน 2 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 

 
 

นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ 
นางสาวณัฐชยา  พรหมสุวรรณ 
นางสาวกานต์พิชญา  จ านงบุญ 
นางสาวธนภัทร  ศิริเมือง 
นางสาวศศิวิมล  มูลสาคร 
นางสาวชุติมา  เศียรอุ่น 

นายรัฐวิทย์  เมธาชุติศิลป์ 
นางสาวพสชนัน  ปัญญาวงศ์งาม 
นางสาวสุฑาศินี  เขียวอุดม 
นางสาวปิติกานต์  ผลสงเคราะห์ 
นางสาวชนาภา ไขศรี 
นางสาววรญา  อ าภาพรรณ 

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ 
นางสาวณัฐชยา  พรหมสุวรรณ 
นางสาวกานต์พิชญา  จ านงบุญ 
นางสาวธนภัทร  ศิริเมือง 
นางสาวศศิวิมล  มูลสาคร 
นางสาวชุติมา  เศียรอุ่น 

นายรัฐวิทย์  เมธาชุติศิลป์ 
นางสาวพสชนัน  ปัญญาวงศ์งาม 
นางสาวสุฑาศินี  เขียวอุดม 
นางสาวปิติกานต์  ผลสงเคราะห์ 
นางสาวชนาภา ไขศรี 
นางสาววรญา  อ าภาพรรณ 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 
 

นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ 
นางสาวณัฐชยา  พรหมสุวรรณ 
นางสาวกานต์พิชญา  จ านงบุญ 
นางสาวธนภัทร  ศิริเมือง 
นางสาวศศิวิมล  มูลสาคร 
นางสาวชุติมา  เศียรอุ่น 

นายรัฐวิทย์  เมธาชุติศิลป์ 
นางสาวพสชนัน  ปัญญาวงศ์งาม 
นางสาวสุฑาศินี  เขียวอุดม 
นางสาวปิติกานต์  ผลสงเคราะห์ 
นางสาวชนาภา ไขศรี 
นางสาววรญา  อ าภาพรรณ 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 
 
 

นายรัฐวิทย์  เมธาชุติศิลป์ 
นางสาวพสชนัน  ปัญญาวงศ์งาม 
นางสาวสุฑาศินี  เขียวอุดม 
นางสาวปิติกานต์  ผลสงเคราะห์ 
นางสาวชนาภา ไขศรี 
นางสาววรญา  อ าภาพรรณ 

นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ 
นางสาวณัฐชยา  พรหมสุวรรณ 
นางสาวกานต์พิชญา  จ านงบุญ 
นางสาวธนภัทร  ศิริเมือง 
นางสาวศศิวิมล  มูลสาคร 
นางสาวชุติมา  เศียรอุ่น 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 
 
 

นายรัฐวิทย์  เมธาชุติศิลป์ 
นางสาวพสชนัน  ปัญญาวงศ์งาม 
นางสาวสุฑาศินี  เขียวอุดม 
นางสาวปิติกานต์  ผลสงเคราะห์ 
นางสาวชนาภา ไขศรี 
นางสาววรญา  อ าภาพรรณ 

นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ 
นางสาวณัฐชยา  พรหมสุวรรณ 
นางสาวกานต์พิชญา  จ านงบุญ 
นางสาวธนภัทร  ศิริเมือง 
นางสาวศศิวิมล  มูลสาคร 
นางสาวชุติมา  เศียรอุ่น 



 
หมายเหตุ : นักศึกษารายงานตัวเพ่ือเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562   
      ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 ส านักหอสมุดแห่งชาติ 

     รอบเช้า  เวลา 09.00 น. 
               รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. 
     *** ตารางการฝึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
       
ผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นางสาวปริศนา  ตุ้มชัยพร  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ : 02 – 6285192, 082 – 0518121 
 อีเมล์ : paulred22@gmail.com 
 
 


