
1 นางสาว อรวรรณ  ขยันหา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 24 พ.ค. 59

2 นางสาว เบ็ญจมาส  แทนปัน้ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 24 พ.ค. 59

3 นางสาว อรวรรณ  เกิดโภคา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ นศ. 25 พ.ค. 59

4 นางสาว วิมลวรรณ  ช้างพันธุ์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ นศ. 25 พ.ค. 59

5 นางสาว พัสตราภรณ์  จันทจ ารัสปัญญา บัณฑิตวทิยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 25 พ.ค. 59

6 นาย ปรีชา  อาการศ ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 25 พ.ค. 59

7 นางสาว สายชล  บุญศิริเอื้อเฟือ้ ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26 พ.ค. 59

8 นาง นพสร  สุขแสนไกรศร ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26 พ.ค. 59

9 นาง นิชาภา  รัตนอุไร ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 26 พ.ค. 59

10 นาย ณัฐวุฒิ  เปีย่มทรัพย์ สถาบันการเรียนรู้ 26 พ.ค. 59

11 นางสาว สุมิตรา  ไวยศิลป์ ส านักงานคลัง 26 พ.ค. 59

12 นางสาว จิราพรรณ  แก้วกุดฉิม ส านักงานคลัง 26 พ.ค. 59

13 นางสาว กมลทิพย์  ฮุ้นสกุล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27 พ.ค. 59

14 นางสาว จินตภัทร์  น้อยแสง ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27 พ.ค. 59

15 นางสาว จิตตากานต์  ผานาค ส านักงานคลัง 26 พ.ค. 59

16 นางสาว ปาริชาติ  เกตุทอง ส านักงานคลัง 26 พ.ค. 59

17 นาง พนิดา  วัฒนพันธ์ ส านักงานคลัง 26 พ.ค. 59

18 นางสาว ธันยนันทน์  นามวิสัย ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27 พ.ค. 59

19 นางสาว สุกานดา  บุณยาทร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27 พ.ค. 59

20 นาง อภิรดา  วราชุน ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 27 พ.ค. 59

21 นาง ภิญญาภรณ์  บูชาดี ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 27 พ.ค. 59

22 นางสาว วญาธิป  จันทรวงศ์ ส านักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ 27 พ.ค. 59

23 นาย วิทยา  บุตรทองมูล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 27 พ.ค. 59

24 นางสาว บุปผา  ชินเชิดวงศ์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 27 พ.ค. 59

25 นางสาว ภัททิรา  ล้อมเล็ก สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 27 พ.ค. 59

26 นางสาว ชีราพร  มั่นคง ส านักงานคลัง 27 พ.ค. 59

27 นาย พีรเชฐ  อิสีประดิฐ ส านักสวนอุตสาหกรรม 27 พ.ค. 59

28 นางสาว อนุสรา  มีชัย สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม 27 พ.ค. 59

29 นางสาว วัชรา  ตาสีมูล สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม 27 พ.ค. 59

30 นางสาว นริศรา  สาตนุรักษ์ ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 2 ม.ิย. 59

ล ำดบั วันทีเ่อกสำรครบ

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมคอมพิวเตอร์เชงิปฏิบัตกิำรส ำหรับบุคลำกรภำยใน มจธ. 2/2559
หลักสูตร "ตำรำงขอ้มลู (Data Table) กับกำรจัดกำรขอ้มลูอย่ำงมปีระสิทธิภำพ

รุ่นที ่1 วันที ่14-15 มถุินำยน 2559

ค ำน ำ ชื่อ-นำมสกุล สังกัด คณะ/หน่วยงำน



ล ำดบั วันทีเ่อกสำรครบ

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมคอมพิวเตอร์เชงิปฏิบัตกิำรส ำหรับบุคลำกรภำยใน มจธ. 2/2559
หลักสูตร "ตำรำงขอ้มลู (Data Table) กับกำรจัดกำรขอ้มลูอย่ำงมปีระสิทธิภำพ

รุ่นที ่1 วันที ่14-15 มถุินำยน 2559

ค ำน ำ ชื่อ-นำมสกุล สังกัด คณะ/หน่วยงำน

31 นาง ชานน้อย  วสุวัต คณะศิลปศาสตร์ 3 ม.ิย. 59

32 นางสาว กุลกานต์  สุทธิดารา คณะศิลปศาสตร์ 3 ม.ิย. 59

33 นางสาว ศิริลักษณ์  โอวรกุล บัณฑิตวทิยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 3 ม.ิย. 59

34 นางสาว อรนุช  แซ่ล่ิม ส านักงานกิจการต่างประเทศ 3 ม.ิย. 59

35 นางสาว มาลิดา  หวังวิชา ส านักงานกิจการต่างประเทศ 3 ม.ิย. 59

หมายเหตุ

4. ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการติดตาม และประเมินผลภายหลังการอบรมอย่างน้อย 6 เดือน

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

1. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และท าบันทึก
ข้อความผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดมายังส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้ทีม่ีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก  ทางส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขอด าเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด คนละ 300 บาท

3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทัง้หมด จึงจะถือว่าผ่าน


