
 

รายชื่อผูเขารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 (รุนที่ 1) 

หลักสูตร ประมวลคำ (Word Processing) 

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นายทศพล กุลมัย สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
หนวยโรงงานตนแบบ 

2 นางสาวอภิญญา คำยา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
3 นางสาวรัตนา เชยเสง่ียม สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
4 นางสาวนันทยา คลายอินทร สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
- 

5 นายสิทธิพร โพธิ สำนักงานอธิการบดี กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ
การตลาด 

6 นางวรรณภา  ลัคนาวัฒน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี 
7 นายธีรวุฒิ ลาภตระกูล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน 

 

หมายเหตุ:  

    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.   

   2. ลิงกเขารบัการอบรมและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะสงไปยังอีเมลของทาน 

   3. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผูเขารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 (รุนที่ 1) 

หลักสูตร การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) 

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นางกันยลภัส ปรกแกว สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2 นายทศพล กุลมัย สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
หนวยโรงงานตนแบบ 

3 นางสาวมานิตา อยูจุย คณะสถาปตยกรรมศาสตร โครงการรวมบริหารหลักสูตรฯ 
4 นางสาวอภิญญา คำยา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
5 นางสาวรัตนา เชยเสง่ียม สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
6 นางสาวนันทยา คลายอินทร สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
- 

7 นางสาวสุปรียา ชูศร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
8 นางสาวมณฑนา หุนจินดา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
9 นายสิทธิพร โพธิ สำนักงานอธิการบดี กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ

การตลาด 
10 นางสาวเปรมกมล หลวง

สนาม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 

11 นางวรรณภา  ลัคนาวัฒน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี 
12 นายธีรวุฒิ ลาภตระกูล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน 

13 นางนันทิยา นันยา สำนักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 
 

หมายเหตุ:  

    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.   

   2. ลิงกเขารบัการอบรมและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะสงไปยังอีเมลของทาน 

   3. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูเขารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 (รุนที่ 1) 

หลักสูตร การสรางตารางงาน (Spreadsheets) 

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นายทศพล กุลมัย สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
หนวยโรงงานตนแบบ 

2 นายณัฐเศรษฐ ภิรมยเศรษฐกลุ สำนักงานอธิการบดี กลุมงานบริการสุขภาพ 
3 นางสาวสุรียลักษณ ธินา สำนักบริหารอาคารและสถานที่  - 
4 นางสาวอภิญญา คำยา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
5 นางสาวรัตนา เชยเสง่ียม สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
6 นางสาวนันทยา คลายอินทร สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
- 

7 นายสิทธิพร โพธิ สำนักงานอธิการบดี กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ
การตลาด 

8 นางสาวเปรมกมล หลวงสนาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
9 นายธีรวุฒิ ลาภตระกูล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน 

10 นางสาวนงคนุช  แสงดาว สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
11 นางสาวสุภาภรณ สมสาย สำนักงานอธิการบดี กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย 
12 นางสาวชนิศา ธนเวสารัชกุล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

 

หมายเหตุ:  

    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.   

   2. ลิงกเขารบัการอบรมและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะสงไปยังอีเมลของทาน 

   3. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูเขารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 (รุนที่ 1) 

หลักสูตร การทำงานรวมกันแบบออนไลน (Online Collaborations) 

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นายทศพล กุลมัย สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
หนวยโรงงานตนแบบ 

2 นายธีรวุฒิ ลาภตระกูล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 
โรงงานตนแบบ 

การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน 

3 นางสาวสุรียลักษณ ธินา สำนักบริหารอาคารและสถานที่  - 
4 นางสาวรัตนา เชยเสง่ียม สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
5 นางสาวนันทยา คลายอินทร สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
- 

6 นางปตณา ธนิตยธีรพันธ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
7 นายสิทธิพร โพธิ สำนักงานอธิการบดี กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ

การตลาด 
8 นางสาวนงคนุช  แสงดาว สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
9 นางสาวเปรมกมล หลวงสนาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
10 นางสาวสุภาภรณ สมสาย สำนักงานอธิการบดี กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย 
11 นางสาวณัฏฐวี เชิดชัยพิพัฒน วิทยาลัยสหวิทยาการ - 
12 นางสาวลภัสรดา สุวรรณเลิศเจริญ วิทยาลัยสหวิทยาการ - 

 

หมายเหตุ:  

    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.   

   2. ลิงกเขารบัการอบรมและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะสงไปยังอีเมลของทาน 

   3. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 

 

 

 

 

 


