
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล สังกัด

1 นางสาวเต็มเดือน  สายะตานันท์ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2 นางสาวนิชาภา  เน่ืองภิรมย์ กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

3 นางสาวนลินรัตน์  ลิ่มพานิช คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

4 นางสาวภัทรพร  คํามุงคุณ สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

5 นางสาวปนาลี  แทนประสาน สํานักงานกิจการนักศึกษา

6 นายสุทธิพงษ์  ปานโชติ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

7 นางสาวกิตติพร  วัฒนพานิช คณะศิลปศาสตร์

หมายเหตุ:

หลักสูตร ประมวลคํา (Word Processing)
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดําเนินการเก็บค่าใช้จ่าย
ไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท
4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ 8078

1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าอบรม

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ช้ัน 1



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล สังกัด

1 นางสาวเต็มเดือน  สายะตานันท์ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2 นายพินิจนันท์  รุทธนานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

3 นางสาวเสาวลักษณ์  ต่อเอกบัณฑิต สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

4 นางสาวนลินรัตน์  ลิ่มพานิช คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

5 นางสาวกัณฐิกา  ประยูร รักษ์ สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

6 นางสาวนันทิยา  เถ่ือนพังเทียม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

7 นางพรรัตน์  ลักษณ์สุขทรัพย์ สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

8 นางสาวอารยา  สิมสีนวล สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

9 นางสาวปนาลี  แทนประสาน สํานักงานกิจการนักศึกษา

10 นางสาวอนัญญา  พลายเล็ก สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์

11 นางสาวณัฐกานต์  จงประจิต ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

12 นายสุทธิพงษ์  ปานโชติ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

13 นางสาวกิตติพร  วัฒนพานิช คณะศิลปศาสตร์

14 นายทรงเกียรติ  วิโรจน์กูลทอง สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์

หมายเหตุ:

หลักสูตร การนําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations)
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 

1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าอบรม
3. ผู้ท่ีมีรายช่ือเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดําเนินการเก็บค่าใช้จ่าย
ไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท
4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ 8078

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ช้ัน 1



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล สังกัด

1 นางสาวเต็มเดือน  สายะตานันท์ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2 นายพินิจนันท์  รุทธนานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

3 นางสาวนิชาภา  เน่ืองภิรมย์ กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

4 นางสาวเสาวลักษณ์  ต่อเอกบัณฑิต สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

5 นางสาวกัณฐิกา  ประยูร รักษ์ สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

6 นางสาวนันทิยา  เถ่ือนพังเทียม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

7 นางสาวปาจรยี์  ชาญวานิชกิจ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

8 นางพรรัตน์  ลักษณ์สุขทรัพย์ สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

9 นางสาวอารยา  สิมสีนวล สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

10 นางสาวอนัญญา  พลายเล็ก สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์

11 นางสาวณัฐกานต์  จงประจิต ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

12 นายสุทธิพงษ์  ปานโชติ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

13 นางสาวศศิธร  จิตชุ่ม คณะศิลปศาสตร์

14 นางสาวกิตติพร  วัฒนพานิช คณะศิลปศาสตร์

15 นายทรงเกียรติ  วิโรจน์กูลทอง สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์

16 นางสาวพรรณทิกา  มะรุม สํานักงานคลัง

หมายเหตุ:

หลักสูตร การสร้างตารางงาน (Spreadsheets)
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 

1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าอบรม
3. ผู้ท่ีมีรายช่ือเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดําเนินการเก็บค่าใช้จ่าย
ไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท
4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ 8078

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ช้ัน 1


