
 
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านคอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 2/2564 (รุ่นที่ 2) 

หลักสูตร ประมวลคำ (Word Processing) 
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 

1 นางสาวบัวสาย เพชรสุริยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
2 นางวริศรา อึ้งประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3 นางสาวญาณี นาแถมพลอย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
4 นางสาวรัตดาวรรณ อัปมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5 นางสาวสิริพร ทองประเสริฐ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานนิติการ 
6 นางสาวชุติณัชชา อินทรานุกูล สำนักงานอธิการบดี สำนักงานนิติการ 
7 นางสาวมัณฑนา นนท์ไชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร 
มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 

 
หมายเหตุ:  
    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.  
    2. กรณียกเลิกการเข้าอบรมฯ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้ารับการอบรม 

   3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เขา้ร่วมและไม่ไดแ้จ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                 ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท 

   4. ลิงกส์ำหรับการเข้าร่วมอบรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่าน 
   5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านคอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 2/2564 (รุ่นที่ 2) 

หลักสูตร การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) 
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 

1 นางสาวบัวสาย เพชรสุริยวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
2 นางวริศรา อึ้งประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3 นางสาวญาณ ีนาแถมพลอย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
4 นางสาวรัตดาวรรณ อัปมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5 นางสาวสิริพร ทองประเสริฐ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานนิติการ 
6 นางสาวชุติณัชชา อินทรานุกูล สำนักงานอธิการบดี สำนักงานนิติการ 
7 นางสาวมัณฑนา นนท์ไชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร 
มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 

8 นางสาวชมอร ศรีตะปัญญะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด 

9 นางสาวอรสร ปรัชญพงศ์ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
10 

นางสาววิมลวรรณ ช้างพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี 
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่นักศึกษา 

11 นางสาวพุทธิภา จรัสวงศ์ขจร สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
 
หมายเหตุ:  
    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.  
    2. กรณียกเลิกการเข้าอบรมฯ ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้ารับการอบรม 

   3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เขา้ร่วมและไม่ไดแ้จ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                 ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท 

   4. ลิงกส์ำหรับการเข้าร่วมอบรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่าน 
   5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านคอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 2/2564 (รุ่นที่ 2) 

หลักสูตร การสร้างตารางงาน (Spreadsheets) 
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 

1 นางสาวนงค์เยาว ์จำปาหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2 นางสาวพุทธิภา จรัสวงศ์ขจร สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
3 นางสาวบัวสาย เพชรสุริยวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
4 นางวริศรา อึ้งประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5 นางสาวญาณ ีนาแถมพลอย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
6 นางสาวรัตดาวรรณ อัปมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
7 นางสาวสิริพร ทองประเสริฐ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานนิติการ 
8 นางสาวชุติณัชชา อินทรานุกูล สำนักงานอธิการบดี สำนักงานนิติการ 
9 นางสาวมัณฑนา นนท์ไชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร 
มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 

10 นางสาวอรสร ปรัชญพงศ์ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
11 นางสาวมัสยา ศรีตุลานนท ์ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และ

อุตสาหกรรม 
 - 

 
หมายเหตุ:  
    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.  
    2. กรณียกเลิกการเข้าอบรมฯ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้ารับการอบรม 

   3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เขา้ร่วมและไม่ไดแ้จ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                 ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท 

   4. ลิงกส์ำหรับการเข้าร่วมอบรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่าน 
   5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 
 
 
 


