
รายชื่อผูเขารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 (รุนที่ 2) 

หลักสูตร ประมวลคำ (Word Processing) 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นางอัจฉรียา ทองสัมฤทธ์ิ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานยุทธศาสตร 
2 นางสาวอรจิรา ดีสวัสด์ิ สำนักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 
3 นางสาวเพ็ญนภา บัวขาว สำนักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 
4 นายทวี สีหามาตย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานกิจการนักศึกษา 
5 นางสาวสุปรียา ชูศร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
6 นายมนตชัย นีซัง สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

7 นางสาวพิมชนก เปรมสมาน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

- 

8 นางสาวชลธิชา  เหลาทา คณะวิศวกรรมศาสตร สำนักงานคณบดี 
9 วาที่รอยตรีประสิทธ์ิ  กองธรรม สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุมงานบริหาร 
10 นางวารี  เบ็ญการีม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 
11 นางกรรณิการ ใยบัว สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

12 นางสาวดวงเนตร มะหล ี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
13 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 2) 

หลักสูตร การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นางสาวสุทธินันท ศรีเกตุ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม - 
2 นางอัจฉรียา ทองสัมฤทธ์ิ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานยุทธศาสตร 
3 นางสาวอรจิรา ดีสวัสด์ิ สำนักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 
4 นางสาวเพ็ญนภา บัวขาว สำนักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 
5 นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน สำนักงานอธิการบดี กลุมงานการสือ่สารเชิงกลยุทธ 

และการตลาด 
6 นายทวี สีหามาตย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานกิจการนักศึกษา 
7 นางสาวดวงเนตร แจมดวง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
8 นายมนตชัย นีซัง สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

9 นายบัณฑิต   ติรชุล ี สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 
โรงงานตนแบบ 

กลุมวิจัยการจดัการทรัพยากร 
ฐานชุมชน 

10 นางสาวชลธิชา  เหลาทา คณะวิศวกรรมศาสตร สำนักงานคณบดี 
11 วาที่รอยตรีประสิทธ์ิ  กองธรรม สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุมงานบริหาร 
12 นางวารี  เบ็ญการีม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 
13 นางสาวอาริษา วงษใจ วิทยาลัยสหวิทยาการ - 
14 นางสาวดวงเนตร มะหล ี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
15 นางสาวชนิศา ธนเวสารัชกุล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

16 นางสาวณัฎฐา ถิรวรธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ - 
17 นางสาวอารยา ลายนาคขด 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 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูเขารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 (รุนที่ 2) 

หลักสูตร การสรางตารางงาน (Spreadsheets) 

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นางสาวเพ็ญนภา บัวขาว สำนักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 
2 นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน สำนักงานอธิการบดี กลุมงานการสือ่สารเชิงกลยุทธ 

และการตลาด 
3 นายทวี สีหามาตย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานกิจการนักศึกษา 
4 นางสาวสุปรียา ชูศร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
5 นางสาวมณฑนา หุนจินดา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
6 นายมนตชัย นีซัง สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

7 นายบัณฑิต   ติรชุลี สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 
โรงงานตนแบบ 

กลุมวิจัยการจดัการทรัพยากร 
ฐานชุมชน 

8 นางสาวพิมชนก เปรมสมาน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

- 

9 วาที่รอยตรีประสิทธ์ิ  กอง
ธรรม 

สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุมงานบริหาร 

10 นางวารี  เบ็ญการีม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 
11 นายมารุต พงษไพบูลย คณะวิศวกรรมศาสตร สำนักงานคณบดี 
12 นางกรรณิการ ใยบัว สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

13 นางสุดารัตน  บุญมาก สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
14 นางสาวดวงเนตร มะหล ี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

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 2) 

หลักสูตร การทำงานรวมกันแบบออนไลน (Online Collaborations) 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. รปูแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝาย 
1 นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน สำนักงานอธิการบดี กลุมงานการสือ่สารเชิงกลยุทธ 

และการตลาด 
2 นายมนตชัย นีซัง สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

3 นายบัณฑิต   ติรชุลี สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 
โรงงานตนแบบ 

กลุมวิจัยการจดัการทรัพยากร 
ฐานชุมชน 

4 วาที่รอยตรีประสิทธ์ิ  กองธรรม สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุมงานบริหาร 
5 นางวารี  เบ็ญการีม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 
6 นายมารุต พงษไพบูลย คณะวิศวกรรมศาสตร สำนักงานคณบดี 
7 นายพรศักด์ิ เจริญวนันท สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ฝายแผนแมบท 
8 นายทวี สีหามาตย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานกิจการนักศึกษา 
9 นางกรรณิการ ใยบัว สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

10 นางสุดารัตน  บุญมาก สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
11 นางสาวดวงเนตร มะหล ี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
12 นางพัชรินทร  เดนจิตเจริญ สำนักงานอธิการบดี ศูนยนวัตกรรมนโยบาย 
13 นางสาวชนิศา ธนเวสารัชกุล สถาบันพัฒนาและฝกอบรม 

โรงงานตนแบบ 
ศูนยสงเสริมและสนับสนุน 
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ 
ตามพระราชดำร ิ

14 นางสาวพุทธิภา จรัสวงศขจร สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคลัง 
15 นางสาวพิมชนก เปรมสมาน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
- 

 

หมายเหตุ:  

    1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.   

   2. ลิงกเขารบัการอบรมและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะสงไปยังอีเมลของทาน 

   3. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล/MS Teams:  

chidchanok.sai@kmutt.ac.th 

 

 

 

 


