
ล ำดบั ค ำน ำ ชื่อ-นำมสกุล สังกัด คณะ/หน่วยงำน

1 นางสาว เยาวลักษณ์  ดารา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2 นางสาว เสาวรัตน์  ทรัพย์เกิด ส านักงานทะเบียนนักศึกษา
3 นาย กิตติพงษ์  แผ่เรืองรัตน์ ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
4 นางสาว พัชยา  อุทัยสาร์ ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
5 นางสาว ณัฏฐา  รักการดี สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม (FIBO)
6 นางสาว จริยา  แสงเพ็ชร สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม (FIBO)
7 นางสาว วนิดา  อิ่มทอง สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม (FIBO)
8 นางสาว วรนาฎ  นิโลดม กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
9 นางสาว ธันทิกา  แก้วแท้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
10 นาย อนุศิษฏ์  แซ่ล้ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
11 นางสาว นิตรา  พันธุอ์ภัย คณะศิลปศาสตร์
12 นาง พรรัตน์  ลักษณ์สุขทรัพย์ ส านักหอสมุด
13 นางสาว นงค์เยาว์  จ าปาหอม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 นางสาว ศิริรัตน์  บัณฑิตขจร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 นางสาว เปรมกมล  หลวงสนาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นางสาว มณฑนา  หุน่จินดา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นางสาว ปวีนา  สุภศร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
18 นางสาว ปณัฏฐพร  มีชัย ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
19 นางสาว ปวัญญา  ประชุมภู ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
20 นาย อชิรพล  โมราชาติ ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
21 นางสาว จารวี  คุณลักษณ์ ส านักงานกิจการต่างประเทศ
22 ว่าที ่ร.ต. ประสิทธิ ์ กองธรรม ส านักบริหารอาคารและสถานที่
23 นางสาว วันเพ็ญ  ไพศาลสุทธิเดช ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
24 นาย มงคล  ปัญญามานะกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
25 นางสาว ชิดชนก  ฤทธิค์ ารพ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
26 นางสาว เพชรรินทร์  ภักดี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
27 นางสาว ปณิตตรา  ทวีแสง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
28 นางสาว กนิษฐา  เชตุพันธุ์ ส านักงานคลัง

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมคอมพิวเตอร์เชงิปฏิบัตกิำรส ำหรับบุคลำกรภำยใน มจธ. 3/2559
หลักสูตร "สำรพัน Media กับกำรสร้ำงงำนน ำเสนอ"

รุ่นที ่1 วันที ่30-31 สิงหำคม 2559
ณ อำคำรเรียนรวม 2 ชั้น 1 ห้อง 2108 เวลำ 09.00-16.00 น.
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29 นางสาว อริศราภรณ์  บรรลุ ส านักงานคลัง
30 นางสาว พีระพรรณ  ในแก้ว ส านักงานคลัง
31 นางสาว ชุติมา  สุขอ่อน มจธ.ราชบุรี
32 นางสาว ปณิชา  ชุติชัยจรัส ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
33 นาย กาญจน์สมบัติ  เมธีบุญวิริยะกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
34 นาย ดนัย  ดามาอู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
35 นางสาว พวงทอง  ทองบริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

1. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และท าบันทึก
ข้อความผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดมายังส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้ทีม่ีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก  ทางส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ขอด าเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด คนละ 300 บาท

3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทัง้หมด และคะแนน
ทดสอบหลังการอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 จึงจะถือว่าผ่าน

4. ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการติดตาม และประเมินผลภายหลังการอบรมอย่างน้อย 6 เดือน

***ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดล าดับการเข้าอบรม ตามล าดับการส่งเอกสารพร้อมไฟล์ครบถ้วนก่อน***

หมำยเหตุ


